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HÔỊ NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

                        * 

            Số: 25- HD/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 

         Quảng Trị,  ngày 08 tháng 10 năm 2021 
 

HƯỚNG DẪN 

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực,  

tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 368-HD/HNDTW, ngày 28/9/2021 của Ban 

Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hướng dẫn số 30-

HD/BTGTU, ngày 06/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập 

Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng  “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề toàn 

khóa), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn  thực hiện trong các cấp 

Hội như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn 

khóa, làm cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát 

triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ 

trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng trong 

xây dựng tổ chức Hội các cấp và phong trào nông dân ngày càng  vững mạnh, 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. 

Đưa nội dung triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào các chương 

trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm; xác 

định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh 

hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác 

và nêu gương của cán bộ, hội  viên nông dân, nhất là người đứng đầu về ý chí tự 

lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 
1. Nội dung, tài liệu học tập 
1.1. Nội dung 
Học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ 

bản sau: 

 - Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 

        - Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
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về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 

        - Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, hội viên 

nông dân, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác. 

Thông qua việc học tập, quán triệt Chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần 

yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, 

hội viên nông dân trong xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức  

và hành động, phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn 

văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng 

đã xác định.  

1.2. Tài liệu học tập 

Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do 

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính 

trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021). 

Tài liệu do Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa, biên 

soạn thành các chuyên đề hàng năm, hướng dẫn thực hiện; Chuyên đề toàn khóa 

đồng thời là chuyên đề năm 2021. 

Các tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp trên phần 

mềm ứng dụng phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật, kiến thức lý luận chính trị cho cán 

bộ, đảng viên trên Internet của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Tài liệu do Trung ương Hội cung cấp và những thông tin đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh và Bản tin nông dân. 

2. Hình thức, thời gian thực hiện 

2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 

- Tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khóa đối với cán bộ Hội cấp 

tỉnh, cấp huyện. Hoàn thành trong  năm 2021. 

- Căn cứ tình hình cụ thể của các địa phương,tổ chức triển khai học tập và 

quán triệt tới toàn thể cán bộ Hội cơ sở; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong 

hội viên nông dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên 

đề hàng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của Hội; các 

phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.   

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Có thể mở Hội nghị học tập 

quán triệt, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội 

và các loại hình câu lạc bộ nông dân, các lớp tập huấn, Internet, mạng xã hội, 

Bản tin nông dân,… Hoàn thành việc học tập, tuyên truyền ở cơ sở trong năm 

2021. 

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề 

Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt, các cấp Hội đưa nội dung thực 

hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm, theo từng giai đoạn cụ thể, sát 
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với chức năng, nhiệm vụ của Hội, tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo 

hiệu quả, thiết thực. 

Mỗi cán bộ Hội, mỗi hội viên là đảng viên đưa nội dung thực hiện Chuyên 

đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh hàng năm. 

  2.3. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung hoạt động 

chuyên đề, thường kỳ của các cấp Hội và chi, tổ Hội 

Các cấp Hội cụ thể hóa nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê 

hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành những nội dung sinh hoạt thường 

kỳ của chi, tổ Hội. 

Hàng năm, các cấp Hội, mỗi cán bộ Hội và từng hội viên nông dân là đảng 

viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề để đăng ký thực hiện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh  

Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa cho toàn thể cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh. 

Giao Ban Xây dựng Hội tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

xây dựng chuyên đề hàng năm; hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội triển khai 

việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chuyên đề; theo dõi, 

kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện chuyên đề hàng 

năm và toàn khóa của các huyện, thị, thành Hội gửi Trung ương Hội và Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.  

2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố  

 Các huyện, thị, thành Hội căn cứ nội dung hướng dẫn của tỉnh Hội và cấp 

ủy cùng cấp, xây dựng kế hoạch cụ thể và hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức triển 

khai học tập và làm theo các nội dung của Chuyên đề toàn khóa phù hợp với yêu 

cầu và tình hình thực tiễn ở các địa phương. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chuyên 

đề toàn khóa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội. 

Tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Hội 

Nông dân tỉnh trong báo cáo hàng năm và khi có yêu cầu./. 

  

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Hội; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội ND tỉnh; 

- Các Ban, VP, Trung tâm; 

- Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VP,XDH. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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