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     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

 BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                        
* 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số : 177 -KH/HNDT 

 

    Quảng Trị, ngày 16  tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài tỉnh Quảng Trị lần thứ V” Năm 2022 

----- 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của Ban chấp hành tỉnh Hội  khóa 

XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Kế hoạch số 130 -KH/HNDT, ngày 9/6/2021 của Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài tỉnh 

Quảng Trị lần thứ V” năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  Hội thi “Nhà nông đua tài tỉnh Quảng Trị lần thứ V” năm 2022 là một hoạt 

động trọng tâm của Hội trong năm 2022 nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng 

cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây 

dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 

2023 và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng 

tỉnh Quảng Trị (01/05/1972 - 01/05/2022). 

 - Góp phần nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông 

dân, thúc đẩy việc áp dụng những kinh nghiệm hay, khoa học công nghệ tiên tiến 

có hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội 

viên, nông dân nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, 

đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.  

- Hội thi là sân chơi tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh có cơ 

hội được trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận 

và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; đồng thời tăng cường sự 

hiểu biết, đoàn kết giữa cán bộ, hội viên nông dân của các đơn vị. 

2. Yêu cầu 
- Tổ chức Hội thi với nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, đảm bảo khách 

quan, công bằng trong đánh giá và thực hiện nghiêm quy chế, thể lệ Hội thi. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, nông dân; đảm 

bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.  

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG DỰ THI 

1. Phạm vi  

Hội thi được tổ chức ở cấp tỉnh với sự tham gia của 9 đội đến từ 9 huyện, 

thị, thành Hội. Sau Hội thi cấp tỉnh, tỉnh Hội chọn 01 đội (đội nhất hoặc đội 

tuyển) tham gia Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V (vào quý III/2022). 
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2. Đối tượng  
Là cán bộ chi, tổ Hội và hội viên nông dân đang sinh hoạt ở các chi, tổ Hội 

trong tỉnh, có hộ khẩu tại địa phương nơi đăng ký dự thi. Các thành viên tham gia 

phải gửi kèm thẻ hội viên Hội Nông dân (photocopy). 

3. Số lượng dự thi  
- Mỗi huyện, thị, thành Hội chọn 01 đội tham gia dự thi (Chọn đội đạt giải 

nhất tại Hội thi cấp huyện hoặc đội tuyển), tối đa có 10 thành viên. Trong đó, có 

tỷ lệ nữ ít nhất 40% và cử một người làm đội trưởng.  

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI VÀ CHẤM ĐIỂM 

1. Nội dung thi 

- Tìm hiểu về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

- Những nội dung về công tác Hội và phong trào nông dân. 

- Những nét văn hóa, truyền thống, lịch sử địa phương, về mảnh đất, con 

người Quảng Trị. 

- Kiến thức, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.  

- Những kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp. 

- Tìm hiểu kiến thức về xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông 

dân văn minh.  

2. Hình thức thi và chấm điểm 

Hội thi được chia thành 4 phần. Cụ thể các phần thi như sau: 

Phần1: Lời chào nông dân (giới thiệu) 
Đội thi giới thiệu về quê hương (những đặc trưng về vùng đất, con người, 

kinh tế, văn hóa…), về hoạt động Hội, phong trào nông dân của địa phương và 

thành phần đội thi. 

- Hình thức thể hiện: Thông qua giới thiệu bằng lời kết hợp hình ảnh, múa 

hát, thơ ca…  

- Thời gian tối đa: 06 phút.  

- Điểm tối đa: 20 điểm. Trong đó, nội dung:10 điểm; diễn xuất: 05 điểm; 

trang phục, đạo cụ: 05 điểm. 

Phần2: Nghe nông dân nói (thuyết trình)  

Đội thi thuyết trình về một vấn đề thuộc các chủ đề sau: 

+ Về sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quảng bá nông sản, 

hàng hóa của nông dân giai đoạn hiện nay. 

+ Sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ,... trong sản xuất nông nghiệp. 

+ Xây dựng nông thôn mới. 

+ Về xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi 

giá trị; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

+ Tham gia đảm bảo an ninh chính trị, phòng, chống tệ nạn xã hội. 

+ Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường nông thôn. 

+ Về xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh. 

+ Về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiếm y tế. 

+ Về giảm nghèo bền vững. 
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Hình thức thể hiện: Đội thi cử đại diện thuyết trình bằng lời (Có thể sử dụng 

hình ảnh, sản phẩm để minh họa thêm). 

Thời gian thi: 05 phút. 

Điểm tối đa: 20 điểm. 

( Phần thi này, các đơn vị bốc thăm chủ đề thuyết trình). 

Phần 3: Kiến thức nhà nông (trắc nghiệm). 

Ba đội trong cùng một bảng thi sẽ cùng nhau trả lời 10 câu hỏi do Ban Tổ 

chức đưa ra theo hình thức trắc nghiệm. 

Mỗi đội thi chọn 03 thí sinh tham gia thi. 

Các đội thi trả lời bằng cách giơ bảng chọn đáp án A, B, C, D. 

- Thời gian tối đa cho mỗi câu hỏi và trả lời là 30 giây. 

Mỗi câu trả lời đúng được 03 điểm, trả lời sai không được tính điểm.  

- Điểm tối đa: 30 điểm. 

Phần 4: So tài nhà nông  

Hình thức thể hiện: Sân khấu hóa. Nhằm phát huy năng khiếu nghệ thuật, kỹ 

năng làm việc nhóm, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông 

dân bằng các Tiểu phẩm vui (Kịch nói, thơ, ca, hò, vè và các phương pháp diễn 

đạt khác) 

Nội dung: Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phê phán những 

thói hư, tật xấu diễn ra trong cuộc sống; tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu điển 

hình... theo các chủ đề như phần 2 ( Phần thi: Nghe nông dân nói). 

Nội dung kịch bản các đội gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước 07 ngày diễn ra 

Hội thi.  

Thời gian thi: 07 phút.  

Điểm tối đa: 30 điểm. Trong đó nội dung: 20 điểm; diễn xuất: 05 điểm; 

trang phục, đạo cụ: 05 điểm. 

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC 

- Hội thi cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2022, là hoạt động 

chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị ( 1/5).  

V. KINH PHÍ  TỔ CHỨC VÀ GIẢI THƯỞNG 

1. Kinh phí  

- Tỉnh Hội lo kinh phí khen thưởng, khâu tổ chức (địa điểm, hội trường, 

BTC, BGK, tuyên truyền,..). 

( Có dự trù kinh phí cụ thể) 

- Các huyện, thị, thành Hội tham gia Hội thi tự lo kinh phí ăn ở, đi lại cho 

đoàn mình. 

2. Giải thưởng. 

Cơ cấu  giải thưởng Hội thi cấp tỉnh như sau:  

- 01 giải Nhất trị giá 6.000.000 đồng 

- 01 giải Nhì trị giá  5.000.000 đồng 

- 02 giải Ba, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng 

- 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng 

Ngoài ra Ban tổ chức Hội thi trao 03 giải phụ cho đội có phần thi “Nghe 

nông dân nói” và “So tài nông dân” xuất sắc nhất. 
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 VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 

1.Các huyện, thị, thành Hội nộp phiếu đăng ký dự thi, danh sách trích ngang 

và ảnh 4 x 6 cm của các thí sinh trong đội tham gia dự thi, có xác nhận của Hội 

Nông dân huyện, thị xã, thành phố về Ban Tổ chức Hội thi trước thời điểm diễn 

ra Hội thi 01 tuần. Trường hợp đặc biệt nếu cần thay đổi thí sinh, phải báo cáo 

bằng văn bản với Ban Tổ chức Hội thi trước khi diễn ra Hội thi ít nhất 01 ngày. 

Thí sinh thay thế phải có đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi. Quá trình thi các thí sinh 

phải đeo số báo danh. Trang phục dự thi của đội thi do huyện, thị, thành Hội lựa 

chọn cho phù hợp với phong tục, tập quán của từng vùng, miền và phù hợp với 

từng phần thi (khuyến khích các thành viên là người dân tộc thiểu số mặc trang 

phục của dân tộc mình).  

2. Hội thi chia thành 03 lượt thi. Trước khi tổ chức thi, các đơn vị bốc thăm 

số thứ tự cho đội mình để BTC Hội thi xếp bảng. Bảng 01: Từ số 01 – 03; Bảng 

02: Từ số 04 - 06; Bảng 03: Từ số 07 - 09. (Mỗi lượt mỗi bảng thi) 

3. Các đội dự thi phải tham gia đủ 04 phần thi, nếu bỏ 01 trong các phần thi 

theo quy định, Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả. Căn cứ vào số điểm của 

các đội để tính thành tích theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều đội 

bằng điểm nhau, Ban Giám khảo sẽ xác định bằng cách đặt câu hỏi phụ, đội nào 

trả lời nhanh và chính xác hơn (do BGK đánh giá) sẽ đạt giải. 

4.Thời gian bắt đầu và kết thúc từng phần thi được báo hiệu bằng chuông. 

Phần thực hiện nội dung quá thời gian quy định, Tổ thư ký theo dõi để  tính trừ 

điểm như sau: 

- Quá 01 phút thì trừ 03 điểm (cứ quá 20 giây thì trừ 01 điểm), sau đó cứ quá 

15 giây thì trừ 0,5 điểm, quá 02 phút thì không tính điểm . 

5. Đội nào không đảm bảo cơ cấu giới tính sẽ bị trừ 03 điểm. 

6. Các đơn vị thực hiện đúng những quy định đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid - 19.( Tỉnh Hội sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định phòng, 

chống dịch tại thời điểm thi). 

VII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Ban Tổ chức Hội thi tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký; xây dựng Quy chế và tổ chức Hội thi.  

- Giao Ban Xây dựng Hội chủ trì và phối hợp với các Ban tham mưu cho 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong xây dựng bộ câu hỏi phần thi trắc 

nghiệm, phần thi dành cho khá giả, tập hợp nội dung các phần thi của các huyện, 

thị, thành Hội,  kịch bản Hội thi, bài phát biểu khai, bế mạc, tuyên truyền về Hội 

thi; tập hợp danh sách thí sinh các đội dự thi theo đúng quy định.  

- Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các Ban tham mưu cho Ban Thường 

vụ Hội Nông dân tỉnh về kinh phí tổ chức Hội thi; khách mời, Hội trường, trang 

trí, Cờ lưu niệm, màn chiếu…và các khâu cần thiết trong tổ chức Hội thi.  

- Ban Kinh tế - Xã hội, Trung tâm Hỗ trợ nông dân phối hợp với Ban Xây 

dựng Hội, Văn phòng trong thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của 

Thường trực, Ban Thường vụ. 

2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 
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Căn cứ nội dung kế hoạch này và Thể lệ Hội thi “Nhà nông đua tài tỉnh 

Quảng Trị lần thứ V” do BTC Hội thi ban hành ngày 27/01/2022 để xây dựng Kế 

hoạch chọn 01 đội tham gia Hội thi cấp tỉnh theo yêu cầu. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các ban, văn phòng, các huyện, 

thị, thành Hội căn cứ kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện có những vấn đề gì vướng mắc phản ánh về Ban Tổ chức Hội thi 

Hội Nông dân tỉnh (Qua Ban Xây dựng Hội) để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT TW Hội NDVN;  

- Thường trực Tỉnh ủy;                           

- Thường trực UBND tỉnh;                      

- Ban Dân vận, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy;  

- Đài PTTH tỉnh 

- Thường trực  tỉnh Hội; 

- Các huyện, thị, thành Hội; 

- Các ban tỉnh Hội; 

- Lưu VP, XDH. 

  T/M  BAN THƯỜNG VỤ  

                       CHỦ TỊCH 

 

 

                         

 

 

Trần Văn Bến 
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