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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số:  172 - KH/HNDT 

CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày  28 tháng  02  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

(Khóa VII) về “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông 

sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững 

giai đoạn 2021- 2025” 

 

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HNDTW ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sản xuất, 

kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển 

bền vững giai đoạn 2021- 2025”; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 14-NQ/HNDTW ngày 29/12/2021 của Ban 

Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về “Đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức 

khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2025” đến cán bộ, hội viên, 

nông dân, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao ý 

thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở nhỏ lẻ, hộ cá 

thể nông dân và hội viên nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực 

phẩm; 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 các cấp Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động và 

giám sát nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn; nhân 

rộng các mô hình, quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát 

triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế vì sức 

khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HNDTW ngày 29/12/2021 của 

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về “Đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức 

khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2025” là nhiệm vụ lâu dài, 

thường xuyên, liên tục 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. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2025 

1. Có 100% cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản 
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ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; loại trừ hoàn toàn hiện tượng 

phân biệt sản xuất để ăn với để bán. 

2. 100% huyện, thị, thành Hội xây dựng, nhân rộng mô hình về sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc thù OCOP; áp dụng quy 

trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị 

nông sản thực phẩm cho 100% các sản phẩm chủ lực tại địa phương theo tiêu chuẩn 

Việt Nam hoặc quốc tế. 

3. 100% cấp Hội cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ 

tiên tiến vào tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản thực 

phẩm an toàn. 

4. Các cấp Hội trực tiếp và phối hợp xây dựng, duy trì được ít nhất 135 cửa hàng 

giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật 

về sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm chất lượng, an toàn.  

- Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

(ATTP) nhất là việc vận động hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện hiệu quả Kết luận 

số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW 

ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới”; phổ biến về yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các nước nhập khẩu 

nông lâm thủy sản; đa dạng hóa các họat động thông tin tuyên truyền về bảo đảm an toàn 

thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; lựa chọn tiêu dùng thực phẩm và phòng chống ngộ 

độc thực phẩm; chú trọng truyền thông để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu không 

bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng vào đối tượng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, vùng sâu 

vùng xa, dân tộc thiểu số… 

- Công tác tuyên truyền thực hiện theo Kế hoạch số 166-KH/HNDT ngày 

28/12/2021 của BTV Hội Nông dân tỉnh về tổ chức tuyên truyền, vận động sản xuất, 

kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát 

triển bền vững giai đoạn 2021- 2025. 

2. Đẩy mạnh việc vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể trong 

sản xuất nông sản thực phẩm an toàn 

- Vận động, hướng dẫn, tập huấn cho hội viên nông dân áp dựng xây dựng mô 

hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; sơ chế, chế biến sản 

phẩm đặc thù. 

Trên cơ sở Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất 

lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2025”, 
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Hội Nông dân các cấp tham mưu với UBND, ban ngành cùng cấp đề xuất xây dựng 

mô hình, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, các kỹ năng kinh doanh, 

marketing tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân. 

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 sản xuất với thị trường và các tiêu chí 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Tăng cường tranh thủ sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo 

doanh nghiệp, sinh viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong việc hướng dẫn hội 

viên nông dân áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; áp dụng quy trình quản 

lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Vận động hội viên nông dân liên kết nhau thành vùng sản xuất hàng hóa nông 

sản thực phẩm an toàn 

Các cấp Hội đẩy mạnh việc vận động các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các 

hộ nông dân từ khâu cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm có chất 

lượng ATTP. Liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn giữa cơ sở sản xuất ban 

đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy sản) với các cơ sở giết mổ, sơ 

chế, chế biến, kinh doanh. 

- Tiếp tục vận động hội viên nông dân, các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh 

doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. 

Vận động các cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm; 

tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; không phân biệt sản xuất tiêu dùng trong 

nước với xuất khẩu mà áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn; xây dựng 

mô hình chăn nuôi “4 không - 2 sạch”
1
. 

Vận động hội viên nông dân không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử 

dụng vật tư nông nghiệp không rõ nguồn gốc, không kinh doanh thực phẩm không an 

toàn, không tiêu dùng thực phẩm không an toàn theo mô hình “3 không”
2
; tích cực 

tham gia hợp tác liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn... 

3. Hỗ trợ hội viên nông dân kết nối với các cơ sở sản xuất nông sản thực 

phẩm an toàn xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, quảng bá sản 

phẩm. 

Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp hỗ 

trợ hội viên, nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; kết nối cơ sở 

sản xuất nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, phát triển thị trường tiêu thụ 

sản phẩm.  

Đẩy mạnh việc xây dựng mô hình sản xuất an toàn theo chuỗi “từ sản xuất đến 

                                                           
1
 4 không: không chất tạo nạc, không thuốc tăng trọng, không lạm dụng kháng sinh, không sử dụng 

chất cấm; 2 sạch: sạch vật nuôi, sạch chuồng trại. 

2
 3 không: Không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản, chế 

biến nông sản thực phẩm; Không kinh doanh chất cấm và nông sản thực phẩm không an toàn, kém 

chất lượng; Không tiêu dùng nông sản thực phẩm bẩn, nông sản thiếu an toàn 
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tiêu dùng”. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, kết nối với các 

sàn giao dịch thương mại, hội chợ xúc tiến thương mại, gian hàng trưng bày giới 

thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn; tiếp tục xây dựng và phát triển các mô 

hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn mang thương hiệu của Hội Nông dân, 

các sản phẩm chủ lực của địa phương theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. 

4. Tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu 

quả công tác an toàn thực phẩm 

Các cấp Hội chủ động tham mưu với Cấp ủy, chính quyền cùng cấp quán triệt và 

triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN 

ngày 13/10/2021 giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất 

lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2025”; Kế 

hoạch số 198/KH-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tuyên 

truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức 

khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2025” 

Tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan nhằm huy động nguồn lực xây 

dựng và nhân rộng mô hình liên kết nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp, đặc biệt 

với doanh nghiệp hỗ trợ nông dân trong chuyển đổi số nông nghiệp, mô hình sản 

xuất nông sản theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, hữu cơ, an toàn sinh học, nhà 

lưới, công nghệ cao; mô hình hợp tác liên kết sản xuất nông sản an toàn theo chuỗi 

giá trị... 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh nông 

sản thực phẩm an toàn 

Hội Nông dân các cấp tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công 

tác kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ 

Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và phát huy vai trò của hội viên 

nông dân trong giám sát cộng đồng, phát hiện việc vi phạm của các tổ chức, cá nhân 

trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định 

của pháp luật; các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhiều người, thức ăn đường phố, cơ 

sở kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm; phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ 

lẻ; đề xuất kịp thời để xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản 

thực phẩm không an toàn...  

Đề xuất tuyên dương, khen thưởng những cán bộ, hội viên nông dân, điển hình 

tiên tiến có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn 

tại các hội nghị sơ, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân, các Hội nghị 

chuyên đề. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HNDTW ngày 29/12/2021 

của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức 

khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2025” và theo dõi việc thực 

hiện Kế hoạch này. 

- Thường xuyên đăng tải, cập nhập trên Trang Thông tin điện tử của Hội Nông 

dân tỉnh và Bản tin nông dân tuyên truyền các chính sách pháp luật về đảm bảo an 

toàn thực phẩm; nêu gương những hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, chủ trang trại 

chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm để nhân ra diện rộng. 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn tuyên truyền, vận động sản 

xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, 

phát triển bền vững trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước. Lồng ghép từ các đề án, chương trình và các nguồn kinh phí hợp pháp 

tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết. 

2. Hội Nông dân cấp huyện 

-  Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, 

thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hướng dẫn các cơ sở Hội triển khai, 

thực hiện có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện tình hình thực tiễn tại địa phương. 

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11) Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố 

gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Hội Nông dân 

tỉnh (qua Ban Kinh tế - Xã hội), email: hndbanktxhqt@gmail.com. 

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

phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- TW Hội ND VN (B/cáo); 
- Thường trực Hội ND tỉnh; 

- Các Ban, VP, Trung tâm; 

- Hội ND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu VP, Ban KTXH. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Văn Bến 
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