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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số:194 - KH/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 08 tháng  8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh 

doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI 

(Giai đoạn 2017 – 2022) 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 492-KH/HNDTW, ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ 

Trung ương Hội Nông dân Việt nam về Tuyên truyền – khánh tiết Hội nghị tổng kết 

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất 

giỏi tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI (Giai đoạn 2017 – 2022), Ban Thường vụ Hội 

Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về hội nghị, phong trào như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh 

về tình hình, kết quả Hội Nghị tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh 

doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI (giai 

đoạn 2017 – 2022); phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào trong 

thời gian tới. 

2. Thông qua tuyên truyền biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình 

tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thi đua. Khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tinh thần 

đoàn kết của hội viên, nông dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình 

mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại Hội lần thứ XVII của Đảng 

bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp đề ra. 

3. Công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Hội nghị 

với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm gắn với tuyên 

truyền các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông 

dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022), phù hợp với công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình hiện nay. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của Phong trào Nông dân thi 

đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; 
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các gương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI từ đó nhân rộng 

phong trào. 

- Tuyên truyền các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, các gương điển hình 

tiên tiến; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhằm cổ vũ, khích lệ, động viên và nhân rộng phong trào. 

- Tuyên truyền kết quả, thành công của Hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân 

thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu toàn 

quốc lần thứ VI (giai đoạn 2017 – 2022). 

- Tuyên truyền phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Phong trào Nông dân 

thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2023 – 2028. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân thi 

đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu toàn quốc 

lần thứ VI (giai đoạn 2017 – 2022) triển khai trong hệ thống Hội. 

- Đăng tải các thông tin đầy đủ các thông tin về Hội nghị tổng kết Phong trào 

Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi tiêu 

biểu toàn quốc lần thứ VI (Giai đoạn 2017 – 2022); gương nông dân điển hình trên 

Trang Thông tin điện tử, Bản tin nông dân của Hội. Đồng thời phối hợp tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

2. Hội Nông dân cấp huyện  

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và tình hình thực tế 

ở địa phương, xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cơ sở Hội triển khai thực hiện. 

- Giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào; 

tham gia trưng bày về các sản phẩm nông sản của địa phương, hiện vật về kết quả, 

thành tích của phong trào… 

- Tăng cường viết tin, bài về kết quả hoạt động của phong trào Nông dân thi 

đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; 

các gương cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào để tuyên truyền trên các 

phương tiện truyền thông của Hội và các kênh thông tin khác. 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

1. Nhiệt liệt chào mừng Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản 

xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI (2017-2022)! 

2. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt 

trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!  

3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

VII Hội Nông dân Việt Nam! 
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4. Nông dân Quảng Trị đồng sức, đồng lòng, chung tay xây dựng nông thôn 

mới! 

5. Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Trị “Đẩymạnh học tập và làm theo tư 

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

6. Xây dựng người nông dân mới thời kỳ hội nhập và cơ cấu lại sản xuất ngành 

nông nghiệp Việt Nam! 

7. Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong 

phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới! 

Nơi nhận:- Vụ TuyK/T TRƯỞ 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo TƯ Hội NDVN; 

- Thường trực tỉnh Hội; 

-Hội ND 9 huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VP, Ban XDH. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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