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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết
Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Chương
trình hành động số 07- CTHĐ/TU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy về
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành Hội
Nông dân tỉnh Quảng Trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVII với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020–
2025 đến cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động của Hội
Nông dân, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ,
hội viên và các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết.
Phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân cụ thể hóa các nội dung của
Nghị quyết Đại hội các cấp vào phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm
của Hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại
biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.
Quán triệt Nghị quyết trong cán bộ, hội viên, nông dân tập trung vào
những nội dung cơ bản, trọng tâm, những vấn đề mới một cách ngắn ngọn, dễ
hiểu gắn với thực tiễn hoạt động Hội và phong trào nông dân.
Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Hội trong giai đoạn 2020- 2025 gắn
với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 2023 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm phát huy vai trò
chủ thể của nông dân và vai trò nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp,
nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới.
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện
chƣơng trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
1.1.Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các
chủ trương của tỉnh về phát triển nông nghiệp
* Chỉ tiêu: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên, nông dân nắm bắt và thực
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp.
* Giải pháp:
- Các cấp Hội Nông dân thông qua nhiều hình thức tập trung tuyên truyền,
vận động cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ,
giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với việc thực
hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các Chương trình, Đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp.
- Tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nông dân sản xuất nông nghiệp
theo hướng hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, tập trung phát triển những cây,
con chủ lực của địa phương và chú trọng sản xuất hữu cơ để nâng cao hiệu quả
kinh tế. Trong đó, tập trung vận động nông dân phát triển đàn lợn; tiếp tục thực
hiện Chương trình Zebu hóa đàn bò đạt 70% trên tổng đàn; chuyển mạnh sang
trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuấn FSC; nhân rộng diện tích lúa hữu cơ, canh tác
tự nhiên đạt trên 1.000 ha vào năm 2025.
- Vận động và hướng dẫn hội viên, nông dân phát huy nội lực, tham gia
thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền
vững sau thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1.2. Đẩy mạnh phong trào“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi,
đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”gắn với phát triển xây
dựng các mô hình kinh tế tập thể.
* Chỉ tiêu:
- Hàng năm có trên 60% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có từ 50%
số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
- Hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp đỡ từ 10- 15% hộ nông dân nghèo thoát
nghèo bền vững.
- Mỗi cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình kinh tế trang trại/
gia trại với những cây con chủ lực, có lợi thế của địa phương hoặc 01 tổ hợp tác
/01hợp tác xã để liên kết, hợp tác phát triển sản xuất có hiệu quả theo chuỗi giá
trị nhằm nâng cao thu nhập của nông dân.
* Giải pháp:
- Các cấp Hội tập trung tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức, thay đổi
tư duy của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới sản xuất gắn với thị
trường, coi trọng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; sản xuất theo hướng
liên kết, hợp tác; không trông chờ, không cam chịu đói nghèo, có tinh thần vươn
lên làm giàu chính đáng.
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- Vận động nông dân liên kết với nhau để tập trung ruộng đất nâng quy mô
sản xuất, hình thành và mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh, đầu tư phát
triển những cây, con, chủ lực, có lợi thế của từng địa phương.
- Hàng năm, phát động đăng ký thi đua, tạo điều kiện giúp đỡ nông dân
phát triển sản xuất theo các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, nhằm tạo
bước chuyển mạnh mẽ trong phong trào, thu hút ngày càng nhiều hộ nông dân
đăng ký tham gia và có nhiều hộ nông dân được công nhận danh hiệu nông dân
sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
- Nắm rõ nguyên nhân để tương trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn về
vốn, vật tư nông nghiệp, kiến thức để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo
bền vững.
- Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, ngân hàng,
các tổ chức quốc tế hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế
trang trại, gia trại, phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí
hậu, nông nghiệp hữu cơ, kinh doanh nông nghiệp với du lịch, giảm nghèo bền
vững.
- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết gắn với sơ kết gắn với sơ kết công tác
Hội và phong trào nông dân; 3 năm và 5 năm tổ chức sơ, tổng kết phong trào;
tham mưu cho UBND các cấp kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình
sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững, doanh
nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng nông dân.
- Hàng năm lựa chọn, giới thiệu cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu để
Trung ương Hội tôn vinh“Nông dân Việt Nam xuất sắc”và“Nhà khoa học của
nhà nông”.
1.3. Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển kinh
tế
* Chỉ tiêu:
- Phấn đấu 100% Hội Nông dân các cấp huyện tổ chức được các hoạt động
dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế có hiệu quả.
- Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 7- 10% năm; có 100% các
cấp Hội sử dụng có hiệu quả Qũy hỗ trợ nông dân và các nguồn vay vốn.
- Phấn đấu 85% hội viên Hội Nông dân được thường xuyên tiếp cận kiến
thức cần thiết, thông tin, thị trường, KHKT, công nghệ cao trong sản xuất nông
nghiệp.
* Giải pháp:
- Chỉ đạo triển khai thực hiện Văn bản số 133- CV/TU, ngày 12/3/2021 của
Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận 61KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến cán bộ Hội và hội viên nông dân.
- Các cấp Hội thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, dự án
phát triển kinh tế xã hội ở địa phương theo tinh thần Quyết định 673 của Thủ
tướng Chính phủ, Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673, ngày 10/5/2011 của Thủ
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tướng Chính phủ để hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế
trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu,
nông nghiệp hữu cơ, trồng cây dược liệu, gắn sản xuất, kinh doanh nông nghiệp
với du lịch.
- Xây dựng Đề án phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 20212026 để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt thực hiện. Tiếp
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ,
hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa hoạt động Qũy hỗ trợ nông dân, tạo sự
đồng thuận xây dựng Qũy Hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh phát triển quỹ Hỗ trợ
nông dân từ nguồn trong và ngoài ngân sách.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động ký kết phối hợp, ủy thác vay vốn
với các Ngân hàng: Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Bưu điện Liên Việt giúp nông dân về vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh
doanh.
- Tích cực khai thác các nguồn lực để phát huy hiệu quả hoạt động của
Trung tâm Hỗ trợ nông dân. Phối hợp với các Công ty Xuất khẩu lao động tuyên
truyền vận động, nắm nhu cầu và tư vấn, hướng dẫn con em nông dân tham gia
hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài.
- Các cấp Hội tăng cường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp bảo
lãnh, cung ứng vật tư đầu vào như: Phân bón, máy nông nghiệp, cây, con giống
có chất lượng….theo phương thức trả chậm.
- Hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ: Chủ
động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp tổ chức tập huấn,
hướng dẫn, chuyển giao, giúp hội viên nông dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ
thuật, công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào sản xuất; xây dựng các mô hình sản
xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị, đảm bảo
đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nâng cao kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh,
khai thác truy cập Internet cho cán bộ, hội viên nông dân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương
hiệu nông sản. Tổ chức lựa chọn, giới thiệu, trung bày, vinh danh sản phẩm
nông nghiệp tiêu biểu.
1.4. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường
* Chỉ tiêu:
- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít
nhất 01 hoạt động/mô hình cụ thể, thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh.
- Mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng
với biến đổi khí hậu.
- Hàng năm có 100% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu, 95% số hộ gia đình
đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
- Có 95% trở lên Hộ nông dân tham gia bảo hiểm y tế.
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* Giải pháp:
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội
viên, nông dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân tỉnh
phối hợp với Đài PTTH tỉnh và Chi Cục phát triển nông thôn Quảng Trị, Văn
phòng điều phối nông thôn mới, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền Quảng
Trị và các đơn vị, doanh nghiêp hàng năm tổ chức Chương trình “Vui cùng nhà
nông” tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.
- Vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công
lao động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn
hóa, tinh thần của hội viên, nông dân. Tiếp tục vận động hội viên, nông dân xây
dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng/bản/khu phố văn hóa, giữ gìn và
phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.
- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách nhằm nâng cao nhận
thức của nông dân về các chủ trương, chính sách BHYT, BHXH. Vận động
nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Hội Nông dân tỉnh: tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám
sát việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện
phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” đối với địa bàn được phân công phụ
trách (xã Phong Bình, huyện Gio Linh, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong), đỡ
đầu (xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) theo
chủ trương của tỉnh. Tại 02 xã đỡ đầu, Hội huy động nguồn lực hỗ trợ nông dân
về cây, con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vốn vay và xây dựng một số
mô hình kinh tế giúp nông dân nâng cao thu nhập; xây dựng một số mô hình
nông dân tham gia bảo vệ môi trường.
2. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
* Chỉ tiêu:
- Có ít nhất 85% hội viên được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì được ít nhất từ 01 mô hình tự quản
về an ninh, trật tự.
Giải pháp:
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho
cán bộ, hội viên nông dân các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước về công tác an ninh, quốc phòng, về tình hình, nhiệm vụ an
ninh, quốc phòng trong tình hình mới.
- Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới, Biển đảo, về tình
hình biển Đông cho cán bộ, hội viên, nông dân; nâng cao tinh thần cảnh giác về
âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
- Thực hiện tốt các Chương trình ký kết phối hợp với Công an, quân sự và
Bộ đội biên phòng nhằm đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào bảo vệ an ninh
Tổ quốc.
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- Vận động nông dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; giúp đỡ,
giáo dục người phạm tội trong gia đình và cộng đồng.
- Phát động phong trào nông dân thi đua phát triển sản xuất gắn với bảo vệ
đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
- Tham gia thực hiện tốt chính sách “Hậu phương quân đội” và các hoạt
động “Đền ơn, đáp nghĩa”: Tặng quà tân binh, phối hợp xây tặng Nhà tình
nghĩa; viếng, dâng hương, làm sạch đẹp các Nghĩa Trang liệt sỹ, thăm tặng quà
gia đình chính sách; Tổ chức Lễ thả hoa trên sông Thạch Hãn…
- Củng cố, nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình: Câu lạc bộ
“Nông dân với pháp luật”, Tổ nông dân tự bảo vệ tài sản ngoài trời, tổ, đội
“Tàu, thuyền ngư dân tự quản”, nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc,
kết nghĩa Bản- Bản 2 bên biên giới, chi Hội Nông dân không có người thân vi
phạm pháp luật…
3. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh
3.1. Phát huy vai trò của các cấp Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền
* Chỉ tiêu:
- Hàng năm, các cấp Hội trực tiếp và phối hợp chọn ít nhất 02 nội dung
tham gia giám sát và phản biện xã hội trình cấp ủy cùng cấp phê duyệt và thực
hiện có hiệu quả.
- 100% cơ sở Hội giới thiệu được hội viên nông dân ưu tú cho các cấp ủy
xem xét kết nạp.
- Hàng năm có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh và huyện chủ trì, phối hợp tổ
chức được cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân.
*Giải pháp:
- Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát phản biện xã hội theo Quyết định
217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Các cấp Hội thực hiện tốt vai trò đại diện
cho nông dân tổ chức giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề các
chương trình KT- XH của địa phương, nhất là các chính sách, pháp luật, chương
trình, dự án có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giám
sát việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ,
đảng viên, kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những sai phạm,
những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách. Đồng thời nắm bắt dư
luận xã hội, tình hình sản xuất, việc làm, đời sống, tâm tư nguyện vọng của nông
dân phản ảnh đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, củng cố niềm tin
của nông dân với Đảng và Chính quyền
- Nêu cao trách nhiệm trong thực hiện và tham gia xây dựng các chủ trương
của Đảng, chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết, quyết định của cấp ủy,
chính quyền địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu những cán bộ, hội
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viên, nông dân ưu tú để cấp ủy Đảng xem xét kết nạp Đảng.
- Vận động nông dân tham gia có trách nhiệm trong cuộc bầu cử Đại biểu
Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021– 2026, các cuộc bầu cử trưởng thôn/khu phố trưởng.
- Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các lĩnh vực đất đai, bàn giao mặt bằng
đúng thời hạn, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, nhất là các dự
án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các Khu công nghiệp.
- Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và UBND các
cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại tố cáo của nông dân, tổ chức đối thoại với nông dân nhằm hạn chế
khiếu kiện trong nông dân, nhất là khiếu kiện vượt cấp, đông người.
- Vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua
yêu nước và các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận và các ngành phát động, góp
phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3.2. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
* Chỉ tiêu:
- Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội.
- Hàng năm kết nạp 1.700 hội viên mới trở lên; Hội cơ sở được xếp loại
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, không có
Hội cơ sở yếu kém.
- Có 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập
nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận; ít nhất 20%
cán bộ chuyên trách Hội Nông dân cấp tỉnh biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong
giao tiếp; 80% Chủ tịch Hội Nông dân cấp cơ sở ở biên giới biết sử dụng ngôn
ngữ nước láng giềng; 100% Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã có trình độ Trung
cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn đại hội và được tập huấn nghiệp vụ
công tác vận động quần chúng; 100% cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng tập
huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội.
- Có 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội và phấn đấu mỗi
cơ sở Hội ở các địa phương chưa thoát nghèo có Quỹ hoạt động bình quân một
hội viên từ 50.000 đồng trở lên và ở các địa phương khác có Quỹ hoạt động Hội
bình quân một hội viên từ 100.000 đồng trở lên.
* Giải pháp:
- Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền giáo dục: thông qua sinh hoạt
chi, tổ Hội, tổ chức hội thi, câu lạc bộ, diễn đàn trao đổi, tư vấn, đối thoại, các
sân chơi: Vui cùng nhà nông, nhà nông đua tài; tuyên truyền trên Bản tin nông
dân, Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh và trên các phương tiện thông
tin đại chúng...để phổ biến kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước với hội viên, nông dân, trọng tâm là Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ
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trương, chính sách, pháp luật liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn, văn hóa, văn nghệ…
tuyên truyền, giáo dục khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tình
làng nghĩa xóm, nếp sống văn hóa, ý chí tự lực vươn lên của nông dân.
- Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII
về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng” gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngăn chặn
và khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ,
hội viên, nông dân, nhất là người đứng đầu tổ chức Hội Nông dân các cấp, cán
bộ Hội và hội viên nông dân là đảng viên.
- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội. Đổi mới nội
dung sinh hoạt theo hướng gọn, thiết thực, sinh hoạt theo các chuyên đề, những
vấn đề nông dân quan tâm. Sâu sát cơ sở, gần gữi hội viên, nắm bắt, phản ánh
kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nông dân. Thông qua các phong trào
tuyên truyền, vận động, mở rộng đối tượng phát triển hội viên theo quy định của
Điều lệ Hội.
- Tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ Hội. Củng cố, kiện toàn, xây dựng
bộ máy tổ chức Hội các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng đáp ứng yêu cầu
công tác vận động nông dân trong tình hình mới.
- Tăng cường xây dựng và phát triển quỹ Hội, tăng nguồn thu từ các hoạt
động dịch vụ của Hội.
- Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra khắc phục bệnh hành chính hóa
trong hoạt động Hội; phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn, xử lý kịp thời
sai phạm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức
việc thực hiện Chương trình hành động và định kỳ kiểm tra, báo cáo kết quả với
Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch phụ trách chung, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông
dân tỉnh, các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành thực hiện
theo từng lĩnh vực được phân công.
Giao Ban Xây dựng Hội chủ trì, phối hợp tham mưu hướng dẫn việc tuyên
truyền, quán triệt trong hệ thống Hội Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020
– 2025 và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa
XI về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Giao Văn phòng Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các Ban, Trung tâm Hỗ
trợ nông dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công tham mưu
cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai
thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương
8

trình; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chương
trình hành động của các cấp Hội, kịp thời tổng hợp, định kỳ báo cáo Ban Chấp
hành biết để chỉ đạo.
Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Chương trình hành
động của tỉnh Hội và tình hình thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện Chương trình hành động bảo đảm hiê ̣u quả thi ết thực . Định kỳ hàng
năm đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình về Ban Thường vụ
Hội Nông dân tỉnh (qua Văn phòng Hội Nông dân tỉnh).
Trên đây là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020– 2025 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị./.
Nơi nhận:
- BTV TW HND VN;
- BTV Tỉnh ủy ;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy; VPUBND tỉnh;
- UB Mặt trậnTQVN tỉnh;
- Thường trực, các Ban tỉnh Hội;
- UV BCH HND tỉnh;
- Hội ND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VP.
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