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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

                           * 

Số: 93- KH/HNDT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Quảng Trị, ngày 13 tháng7 năm 2020 

                                             KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 - 14/10/2020) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/HNDT ngày 22/5/2020 về việc tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) với 

những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, nông 

dân và Nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, phát triển của Hội 

Nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân 

Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó khẳng định vị 

trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng 

Việt Nam. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống và 

khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường; cổ vũ cán bộ, hội viên, 

nông dân phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, 

tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây 

dựng nông thôn mới, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội 

Nông dân Việt Nam lần thứ V, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân 

Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều 

hình thức đa dạng, phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; có sức 

lan tỏa sâu rộng, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân toàn 

tỉnh. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 1. Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội 

Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân trong suốt 90 năm qua, nêu bật ý 

nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt 

Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.  
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2. Tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020;  

   3. Thành tựu, kết quả đạt được sau 5 năm (2015-2020) triển khai, tổ chức 

thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu những cách làm hay, mô 

hình mới, mô hình sáng tạo, những điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong 

trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 

nghèo bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới; các điển hình tập thể, cá 

nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05. 

4. Phổ biến đến cán bộ, hội viên nông dân những quan điểm, chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn; Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII), Nghị 

quyết Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI. 

5. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng 

của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội đến các cơ quan chức năng; 

tuyên truyền, giải thích giúp hội viên nông dân nâng cao tinh thần cảnh giác 

trước các luận điệu thù địch, gây chia rẽ. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đề nghị các 

huyện, thị, thành Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm thông qua các 

hình thức như: 

1. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tôn vinh danh hiệu và biểu dương 

cán bộ Hội xuất sắc và hội viên sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 – 

2020.  

2. Tổ chức mít tinh, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chi, tổ Hội; 

tổ chức chương trình “Vui cùng nhà nông”; các hình thức giao lưu văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động về nguồn, tham quan các địa danh 

lịch sử…  

3. Phát động các công trình chào mừng, những việc làm thiết thực như: gắn 

biển các mô hình tiêu biểu của Hội; xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; 

ra quân tham gia xây dựng nông thôn mới; vệ sinh môi trường… 

4. Thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng, các lão thành 

Hội và các gia đình cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn,… 

5. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đối thoại, kiểm 

tra, giám sát, nắm bắt và phản ánh những tâm tư và nhu cầu bức xúc của hội 

viên nông dân với Đảng, Nhà nước để có phương án giải quyết kịp thời. 

6. Treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trụ sở làm việc của các cấp Hội, 

các trục đường chính ở trung tâm của các đơn vị,… 

7.  Tuyên truyền thông qua Bản tin nông dân và Trang thông tin điện tử của 

Hội Nông dân tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để xây dựng 
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các tin, bài, phóng sự, làm trang báo tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu 

biểu trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.  

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM 

NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 – 14/10/2020)! 

2. Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Trị ra sức thi đua lập thành tích 

chào mừng Đaị hôị Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đaị hôị đaị 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

3. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm 

của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân! 

4. Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Quảng Trị tích cực học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kèm Đề cương nội dung tuyên truyền kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn 

các cấp Hội thực hiện tốt các nội dung đề ra trong Kế hoạch. (Đề cương tuyên 

truyền đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh) 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 – 14/10/2020). 

- Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tôn vinh danh hiệu và biểu dương 

cán bộ Hội Nông dân tiêu biểu và hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 

2015 - 2020.  

- Tổ chức gắn biển các công trình, mô hình tiêu biểu chào mừng Đại hội 

Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt 

Nam. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Chi cục phát triển nông 

thôn tổ chức chương trình “Vui cùng nhà nông” năm 2020, chung kết vào dịp 

14/10. 

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, Báo Nông thôn Ngày nay 

xây dựng phóng sự, chuyên trang tuyên truyền về hoạt động Hội, gương điển 

hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân 

trong các phong trào thi đua của Hội. 

- Phát hành Bản tin nông dân số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 

- Tham gia các hoạt động do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức: 

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; chuỗi các hoạt động tôn 

vinh nông dân, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; Lễ mít tinh kỷ niệm; 

Đại hội thi đua yêu nước,… 



4 

 

2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 
- Căn cứ Kế hoac̣h c ủa Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thị, thành Hội lựa 

chọn những nội dung và hình thức tuyên truyền một cách thiết thực, hiệu quả, 

thực sự có ý nghĩa đối với cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, tập trung tổ 

chức Hội nghị điển hình tiến tiến cấp huyện kết hợp với tổ chức kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Phối hợp tổ chức tốt chương 

trình “Vui cùng nhà nông” tại 7 xã/7 huyện. Các hoạt động khác, tùy tình hình 

thực tế các đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực 

tế của địa phương.  

- Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các hình thức phong phú, thiết thực: gặp 

mặt, tọa đàm, biểu dương, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các mô hình, các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa, ra quân làm 

vệ sinh môi trường,… 

- Tổng hợp tình hình thực hiện ở địa phương và báo cáo kết quả về Hội 

Nông dân tỉnh (qua Văn phòng) để tỉnh Hội tổng hợp báo cáo với Trung ương 

Hội trước ngày 12/10/2019. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội 

Nông dân Việt Nam (14/10). Đề nghị các huyện, thị, thành Hội chủ động xây 

dựng kế hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Ban TH HộiNDVN (B/cáo);                                                       

-Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh uỷ (B/cáo); 

- Thường vụ tỉnh Hội;                                                                           

- Các huyện, thị, thành Hội;                                                    

- Lưu VP; XDH.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyêñ Thi ̣ Hường 
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