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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

                           * 

Số:  142- KH/HNDT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Quảng Trị, ngày16 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập 

 Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021) 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh năm 

2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 – 14/10/2021) với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền để cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về lịch sử và truyền thống 

vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; các mốc lịch sử đánh 

dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân 

tỉnh Quảng Trị. 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. 

- Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, cổ 

vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh vượt qua thách thức, ra sức thi 

đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam và Nghị 

quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp; Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong 

phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới . 

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức bằng các hình thức 

thiết thực, hiệu quả, đảm bảo các quy định của công tác phòng, chống dịch Covid-

19 ở địa phương.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1- Tuyên truyền lịch sử và truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và  

Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Quảng Tri ̣ trong 91 năm qua; 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. 

2- Tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chủ 

trương, chính sách mới ban hành. Đặc biệt tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm 

kỳ 2020 – 2025. 

      3- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ phòng chống dịch Covid -19. 
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4- Tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là Chuyên đề toàn khóa 

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc”  gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hóa" trong nội bộ. 

5- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm và dư luận của cán bộ, hội 

viên nông dân. Chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm xử lý kịp thời 

các vấn đề bức xúc của hội viên nông dân, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, 

đời sống của cán bộ, hội viên nông dân, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

      1. Các cấp Hội phát động những hoạt động thiết thực như: xây tặng nhà tình 

nghĩa, nhà tình thương; ra quân tham gia xây dựng nông thôn mới; vệ sinh môi 

trường… 

2. Cung cấp tài liệu nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến của đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội. 

3. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương để  

giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động Hội và phong trào nông dân, những điển 

hình trên Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị và các phương tiện thông tin đại chúng. 

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

Nông dân tỉnh và các nhóm Zalo của Hội Nông dân các cấp. 

      5.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền: gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chi, tổ 

Hội phù hợp với tình hình của địa phương.  

6. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, các lão thành của Hội 

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

7. 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,… 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 

năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2021). Đề cương 

tuyên truyền được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội 

Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

       - Tổ chức gắn biển các mô hình kinh tế hiệu quả, khánh thành bàn giao 4 nhà 

“Mái ấm nông dân” cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. 
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- Đăng tải hoạt động của các cấp Hội, các điển hình trong phong trào nông 

dân, các mô hình có hiệu quả của hội viên nông dân trong phát triển kinh tế trên 

Trang Thông tin điện tử của tỉnh Hội. Phát hành Bản tin Nông dân với chủ đề chào 

mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10). 

- Tham gia các hoạt động do Trung ương Hội tổ chức. 

     2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

      - Căn cứ  Kế hoac̣h của tỉnh Hội, lựa chọn những nội dung và hình thức tuyên 

truyền một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 

và thực sự có ý nghĩa đối với cán bộ, hội viên, nông dân.  

- Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các hình thức thiết thực và đảm bảo các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19: Trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân 

Việt Nam”, biểu dương, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các mô hình kinh tế, bảo 

vệ môi trường, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid -19 và ủng hộ công tác 

phòng chống dịch Covid-19,… 

Đề nghị các huyện, thị, thành Hội chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng Hội trước ngày 

17/10/2021) để tổng hợp, báo cáo với Trung ương Hội./. 

 

         T/M BAN THƯỜNG VỤ 

  Nơi nhận:                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 
- Ban TH TW Hội NDVN;                                                         

- Ban TG, DV Tỉnh uỷ; 

- Thường trực  tỉnh Hội;                                                                           

- Các huyện, thị, thành Hội;                                                    

- Các đ/c BCV tỉnh Hội; 

- Lưu VP; XDH.                     

    Nguyêñ Thi ̣ Hường 
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