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HƯỚNG DẪN  

XÉT CHỌN, CÔNG NHẬN HỘ SXKD GIỎI CÁC CẤP NĂM 2022 

------- 

 

Căn cứ Công văn số 944/UBND-NN ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các Bộ tiêu chí xã, 

huyện và thôn/bản nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó có quy định mức thu 

nhập người dân đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022. 

Thực hiện Quy định số 944 – QĐ/HNDTW ngày 04/9/2014 của Ban Chấp hành TW 

Hội Nông dân Việt Nam về Tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các  cấp. 

Căn cứ Kế hoạch số 70 KH/HNDT ngày 27/11/2014 của Ban Chấp hành Hội Nông 

dân tỉnh về Tổ chức thực hiện Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. 

Nhằm nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết 

giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển về số lượng và chất 

lượng; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thị xã, 

thành phố về việc xét chọn, công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2022 

như sau:  

I. Tiêu chuẩn chung: 

1. Là hộ nông dân gương mẫu chấp hành và tuyên truyền tốt chủ trương đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần tích cực vào công cuộc xây 

dựng nông thôn mới. 

2. Tích cực tham gia các phong trào của Hội Nông dân phát động, có ý thức xây 

dựng tổ chức Hội và được công nhận là  “Gia đình văn hoá”. 

3. Năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào 

sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường. 

4. Đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh tạo nhiều việc làm, tăng 

thu nhập cho người lao động; tích cực giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 

II. Tiêu chuẩn cụ thể:  

1. Đối tượng: Là hộ nông dân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên các lĩnh vực nông, 

lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và có đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh 

giỏi năm 2022 

2. Tiêu chuẩn về thu nhập năm 2022: 

- Cấp Cơ sở: từ 48.750.000đ/người/năm (4.063.000đ/người/tháng) 



- Cấp huyện, thị xã, thành phố: từ 73.125.000đ/người/năm (6.094.000đ/người/tháng) 

- Cấp Tỉnh: từ 146.250.000đ/người/ năm (12.188.000đ/người/tháng) 

- Cấp TW: từ 292.500.000 đ/người/năm (24.375.000đ/người/tháng) 

3. Các tiêu chuẩn và nội dung liên quan khác để thực hiện:  

Áp dụng theo nội dung quy định trong kế hoạch số 70/KH/HNDT, ngày 27/11/2014 

của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quy định tiêu chuẩn hộ 

nông dân dân SXKD giỏi các cấp. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả đăng ký hộ sản 

xuất kinh doanh giỏi các cấp trước ngày 15/4/2022; danh sách xét, công nhận Hộ Nông 

dân SXKD giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương năm 2022 gửi trước ngày 30/11/2022 về Hội 

Nông dân tỉnh qua Ban Kinh tế - Xã hội để tổng hợp đảm bảo đúng tiến độ (phần mềm 

gửi theo địa chỉ: hndbanktxhqt@gmail.com)./. 

 

Nơi nhận:                                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ                                                                                               

- Thường trực HND tỉnh;                                                                    CHỦ TỊCH  
- Các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu Ban KTXH; VP. 

  

 

                                                                                                     Trần Văn Bến 
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