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 KẾ HOẠCH 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 65- KL/TW ngày 

30/10/10/2019 của Bộ Chính trị và Thông báo số 160-TB/TW ngày 30/10/10/2019 

của Bộ Chính trị 

Thực hiện Công văn số 2306 – CV/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tổ chức quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công 

tác dân vận; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình công tác Hội, phong trào nông 

dân trong tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức quán 

triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/10/2019 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới (Kết luận 65) và Thông báo số 

160 -TB/TW, ngày 30/10/10/2019 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục thực hiện Kết luận 

số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội” (Thông 

báo 160) với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Thông qua nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa 

phương, các cấp Hội tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận 65 

và Thông báo 160 của Bộ Chính trị đến cán bộ, hội viên nông dân nhằm tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và sự đồng thuận trong việc triển khai thực 

hiện của các cấp Hội và hội viên nông dân. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong tuyên truyền, vận động nông 

dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nông dân với Đảng, 

Nhà nước nhất là đối với nông dân vùng đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào 

thi đua, các cuộc vận động và tổ chức các hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả, đáp 

ứng nhu cầu, nguyện vọng  góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông 

dân. Qua đó, tập hợp đông đảo nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

Việc thực hiện Kết luận 65 và Thông báo 160 của Bộ Chính trị cần thực hiện 

thường xuyên, liên tục với các giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của Hội và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, Mặt trận và 

các đoàn thể. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên nông dân, phát huy quyền làm 

chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
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 Tập trung quán triệt Kết luận 65 và Thông báo 160 của Bộ Chính trị làm cho 

các cấp Hội và hội viên nông dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm của Đảng 

về công tác dân tộc, về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và 

các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là những vấn đề liên quan đến 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tư tưởng đại đoàn kết dân tộc gắn với việc Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đối với vùng dân tộc, tập trung tuyên truyền các chính sách của nhà nước đối 

với đồng bào dân tộc; vận động nông dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân 

tộc, thay đổi các thói quen, tập tục lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, 

vươn lên xoá đói, giảm nghèo. 

Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng của nông dân; phối hợp với các 

cấp, các ngành cùng cấp ở địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết 

kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân, nhất 

là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất, ô nhiễm môi 

trường…; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. 

Giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm 

sáng tạo, gương điển hình trong các hoạt động Hội và phong trào nông dân, nhất là 

đối với những gương nông dân đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo và làm kinh tế 

giỏi; đấu tranh phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực 

thù địch.  

 Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông qua sinh hoạt Hội, tập huấn, tọa 

đàm, gặp mặt, đối thoại, các hoạt động văn hóa, thể thao, các hội thi, chương trình “ 

Vui cùng nhà nông”, qua Bản tin nông dân, trang website của Hội Nông dân tỉnh và 

các phương tiện thông tin đại chúng.  

2. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức cơ sở 

vững mạnh 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nâng cao hiệu 

quả các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất: Tín chấp vay 

vốn qua các Ngân hàng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đạo tào nghề, phối 

hợp với đơn vị, doanh nghiệp cung ứng vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi, cây con 

giống, máy nông nghiệp theo chính sách hỗ trợ lãi suất; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 

mô hình sản xuất; giới thiệu tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động; hướng dẫn thủ tục 

xây dựng thương hiệu sản phẩm, các hợp đồng liên kết sản xuất với doanh nghiệp… 

Nâng cao chất lượng Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 

kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm có từ 60%  trở lên số hộ 

nông dân đăng ký, 50% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 

 Vận động nông dân sản xuất liên kết, nâng quy mô sản xuất, xây dựng mô hình 

nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Tập trung phát triển theo 6 cây, 2 con chủ lực của tỉnh và những cây, con 

có lợi thế ở các địa phương. 



3 

Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nguồn vốn vay các ngân hàng để 

xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng tổ hợp tác và hợp tác xã. 

Trên cơ sở đó thành lập các chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp.   

Đối với hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc tăng cường tập huấn, đào tạo 

nghề theo hình thức bắt tay chỉ việc, tham quan mô hình, phát huy hiệu quả các 

nguồn vốn vay từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 

Vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp các hộ nghèo về kỹ thuật, vốn, vật tư 

và kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững.  

Tiếp tục tuyên truyền vận động nông dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông 

thôn mới bằng việc làm thiết thực: hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công xây dựng 

kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình: Đoạn 

đường, tuyến phố nông dân tự quản, đường hoa nông dân, thu gom chai, lọ thuốc bảo 

vệ thực vật trên đồng ruộng…  

Vận động hội viên, nông dân hưởng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tham gia tích cực “Ngày hội đại đoàn kết toàn 

dân tộc” ở các khu dân cư; Thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể 

thao quần chúng, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho 

hội viên, nông dân. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia 

xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. 

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp Hội với UBND và các ngành. 

Các cấp Hội thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân với UBND cùng 

cấp. Chủ động tham mưu với chính quyền trong triển khai thực hiện Quyết định 673 

của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và 

phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông 

thôn giai đoạn 2011 – 2020”; Kế hoạch 285 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết 

định 673 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phối hợp với các ngành: Nông nghiệp, Công thương, khoa học công nghệ, Liên 

minh HTX… hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học công 

nghệ cao, cung cấp thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu và giới thiệu sản phẩm 

nông nghiệp.  

Chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo 81 và phối hợp với các sở, ngành: Thanh 

tra, Tư pháp, Tài nguyên môi trường, Thông tin truyền thông  thực hiện tốt việc phổ 

biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

nông dân. Làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. 

Tham gia có hiệu quả với các ngành chức năng: Sở lao động Thương binh và Xã 

hội, Sở y tế, BHXH, Ban Dân tộc, Ban ATGT...thực hiện về công tác giảm nghèo, 

việc làm, an toàn giao thông, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nông dân, nhất là 

đối với nông dân các xã vùng đồng bào dân tộc. 
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4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ 

Tích cực tuyên truyền, vận động mở rộng kết nạp hội viên là: cán bộ, công chức, 

viên chức, doanh nhân đã và đang công tác, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh liên 

quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng tập hợp, phát triển 

hội viên ở vùng dân tộc, tôn giáo. 

Đảm bảo quy trình, thủ tục kết nạp hội viên; phát thẻ hội viên; thực hiện từng bước 

kết nối phần mềm quản lý hội viên. Hàng năm rà soát nắm chắc số lượng hội viên, 

khắc phục tình trạng có tên nhưng không tham gia sinh hoạt Hội. Giới thiệu những 

hội viên nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 

 Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội theo chuyên đề: phát triển 

kinh tế, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường nông sản, môi trường, trao đổi kinh 

nghiệm, kiến thức trong sản xuất, kinh doanh và các vấn đề nông dân quan tâm. 

Thực hiện kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cấp đảm bảo theo quy định và nâng cao 

hiệu quả hoạt động. Thường xuyên rà soát quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội 

có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh 

thần đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, luôn vì nông dân. 

Thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam 

theo Quyết định 2045 của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới nội dung, hình thức, 

phương pháp  đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cán bộ Hội cả về lý luận 

chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội. Tập trung đào 

tạo, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng tổ chức vận động quần chúng, kiến thức về 

canh tác nông nghiệp và quy trình thành lập chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hợp 

tác, hợp tác xã. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh: 

- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận  

65 và Thông báo 160 của Bộ Chính trị trong các cấp Hội. 

- Tổ chức quán triệt nội dung 02 văn bản (nêu trên) của Bộ Chính trị về công 

tác dân vận trong đến đội ngũ BCH, BCV và cán bộ chuyên trách tỉnh  Hội. (Trước 

mắt do ảnh hưởng của dịch COVID 19, tỉnh Hội gửi tài liệu các đồng chí nghiên 

cứu, hội nghị quán triệt sẽ được tổ chức khi đảm bảo điều kiện)  

 - Đăng tải các văn bản, tài liệu liên quan trên Trang thông tin điêṇ t ử và Bản 

tin Hội Nông dân  tỉnh. 

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

theo dõi, đôn đốc việc nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện Kết luận 65 và 

Thông báo 160 của Bộ Chính trị về công tác Dân vận; tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện về Ban Dân vận Tỉnh ủy theo đúng quy định. 
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2. Hội Nông dân các huyện , thị xã, thành phố: 

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ 

chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả. 

- Định kỳ 6 tháng (trước 15/6) hàng năm (trước 15/12) báo cáo tổng hợp tình 

hình triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng 

Hội) theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban TH TƯ Hội NDVN; 

- Ban TG, DV Tỉnh ủy; 

- Các Ban, VP, TT; 

- Hội ND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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