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HƯỚNG DẪN 

Công tác tuyên truyền năm 2022 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 402-HD/HNDTW, ngày 29/12/2021 của Trung ương 

Hội Nông dân Việt Nam về “Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân 

năm 2022”; 

Căn cứ Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 31/12/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 

Bà Rịa - Vũng Tàu “về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng trong năm 2022”; Chương trình số 06-CTr/BTGTU, ngày 06/01/2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Nông 

dân tỉnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Hướng dẫn 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới các cấp hội trong tỉnh năm 2022 với những 

nội dung sau:      

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân 

tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần 

củng cố, bồi đắp niềm tin cán bộ, hội viên, nông dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước 

và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ 

thống Hội, sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân để triển khai thực hiện 

hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

chỉ thị, nghị quyết của Hội; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân vượt qua khó 

khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, thi đua thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII 

và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tuyên truyền của Hội cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, 

có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định 

hiện hành; kết hợp với việc tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, 

của Hội  gắn với tuyên truyền  các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết 
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Đại hội XIII của Đảng nhằm tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi thi đua trong 

toàn thể cán bộ, hội viên nông dân. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện quan 

trọng của Đảng, Nhà nước 

1.1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 

Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2022). Xây dựng Kế hoạch và chủ động, tích cực hướng dẫn 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. 

Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng 

của đất nước và địa phương1; công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ 

chức Hội; tuyên truyền biển, đảo, công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc 

năm 2022. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Các cấp Hội căn cứ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ 

Trung ương Hội, cấp ủy và hướng dẫn của ngành Tuyên giáo cùng cấp để có kế 

hoạch và các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

hội viên nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định những 

thành tựu của Đảng, của Nhân dân và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước trong sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công 

cuộc đổi mới toàn diện đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội 

chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nông dân 

vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước. 

Công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ cần gắn với tuyên truyền 

những thành tựu, kết quả nổi bật, tôn vinh, biểu dương kịp thời gương tập thể, cá 

                                           
1

 Như: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và đón Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022); Kỷ niệm 132 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-

27/7/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí 

thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902-2022); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn 

Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 

năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước); 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ 

tướng Chính phủ); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 23/11/2022); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-

28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam...Các ngày lễ quốc tế như: Kỷ niệm 152 năm 

Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2022); Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818-5/5/2022); Kỷ niệm 202 

năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (18/11/1820-28/11/2022). Các ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày 

kỷ niệm khác như: 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022); 70 năm 

Chiến thắng Tây Bắc (10/12/1952-10/12/2022)...Bên cạnh đó, còn có các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của Hội, 

các bộ, ngành và địa phưong: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022); Kỷ 

niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam (21/4/1961- 21/4/2022)... 
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nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân; phát động các 

phong trào thi đua yêu nước của Hội cũng như hưởng ứng tham gia các phong trào, 

cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát 

động. 

 1.2. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và 

Nhà nước, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội cán bộ, hội viên 

nông dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội. 

Năm 2022, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, 

các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương 

Hội và cấp ủy Đảng cùng cấp; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương; 

đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần 

tạo tinh thần, động lực, khí thế mới trong đông đảo cán bộ, hội viên nông dân cùng 

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc năm 2022. 

Các cấp Hội tích cực tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai 

thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tỉnh. Trong đó, tập trung triển 

khai, tuyên truyền Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 10/12/2021 “về phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022” của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh “về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến 2045”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/12/2021 “về công tác giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân. 

Các cấp Hội tập trung tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 

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”; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 

(Khoá XI, XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 21-KL/TW (khoá 

XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là 

kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, 

chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 

Quy định số 37-QD/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII) về những điều đảng viên không 

được làm; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về 

tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây 

dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy 

tín, ngang tầm nhiệm vụ... Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán 

bộ, hội viên nông dân trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các 

thế lực thù địch và cơ hội chính trị, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
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lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu 

phát triển của đất nước trong giai đoạn tới; tuyên truyền tiếp tục phát huy kết quả 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

và Quyết định số 357/QĐ-TTg, ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban 

hành kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn. Đặc biệt là những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng 

tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh 

tranh nông sản, hàng hoá, phát triển nền nông nghiệp bền vững thời gian tới. 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích tham gia phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Chú 

trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả về thực 

hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, xã hội, bảo 

vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, cần kịp thời có các hình thức cổ vũ, động 

viên cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa 

phương và các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. 

2. Tuyên truyền các hoạt động của Hội Nông dân 

2.1. Tuyên truyền về hoạt động Hội và phong trào nông dân thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2018-2023) 

Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ các cấp Hội tổ chức 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thứ VI Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; những mục tiêu, định hướng cụ thể các hoạt động Hội và phong trào nông dân 

trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ ba, 

Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt 

Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng chi Hội 

nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết số 05 về tăng 

cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân 

Việt Nam; (3) Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông 

dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 10, 

Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về Hội Nông dân 

Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 

2020-2025, Đề án 03-ĐA/HNDTW, ngày 12/7/2020 về Nâng cao vai trò của Hội 

Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-

2025... Kịp thời biểu dương, cổ vũ và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh 

có hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất và cuộc sống, 

có sức lôi cuốn cán bộ, hội viên nông dân noi theo; những bài học kinh nghiệm trong 

công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động Hội và phong trào nông dân. 

Tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 
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(14/10/1930-14/10/2022); Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng 

miền Nam, Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên (21/4/1961 - 

21/4/2022), trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng để cán 

bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân cả nước hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, phát 

triển của Hội Nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp 

nông dân Việt Nam; về vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân 

Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn 

văn minh, hiện đại; giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước và cách mạng, tình 

làng, nghĩa xóm, nếp sống văn hóa, văn minh, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của 

nông dân thông qua việc biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, 

việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; phổ biến những mô hình sản xuất, 

kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, những kinh nghiệm hay, cách làm 

sáng tạo; tổ chức các hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề... tìm hiểu về truyền thống 

lịch sử của Hội, của Đảng. 

Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật của hoạt động công tác Hội và 

phong trào nông dân, nhất là kết quả trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, 

các phong trào do Hội phát động: Kết quả tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản 

xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2017-2022 và 

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

(khoá VI) về 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 giai đoạn 2016-2020; kết 

quả vận động, hướng dẫn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, các hình thức 

kinh tế tập thể trong nông nghiệp có hiệu quả; xây dựng, phát triển các mô hình chi, 

tổ Hội nghề nghiệp; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường... 

Tích cực tuyên truyền nội dung và giải pháp tiếp tục thực hiện Kết luận số 61- 

KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 

673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ theo các Kết luận của Ban 

Bí thư và Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đánh giá 10 năm thực hiện 

Kết luận 61 và Quyết định 673 nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đưa những quan điểm 

và giải pháp toàn diện của Đảng, Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn vào cuộc sống và tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân và giai cấp 

nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc 

và hội nhập quốc tế, tạo sự đồng thuận, chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức 

và hành động. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân việc thực hiện 

Chỉ thị số 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” để xây dựng Hội Nông dân 

và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của 

giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, coi trọng 

sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
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dùng hàng Việt Nam”. 

Tuyên truyền các hoạt động trọng tâm năm 2022 của Hội, trong đó quan tâm 

sâu các hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, tầm ảnh hưởng phạm vi 

rộng như Hội thi Nhà nông đua tài 2022; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân 

Việt Nam xuất sắc” nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; 

tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiêu biểu năm 2022,... 

Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò làm chủ, 

tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, 

chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và quy định, 

hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội để phản ánh với các cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. 

Thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung 

cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên, nông dân 

nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. 

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức 

về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập 

quốc tế. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức hội viên, 

nông dân về sản xuất phải gắn với thị trường; thay đổi tư duy kinh tế từ sản xuất nhỏ 

sang sản xuất lớn, tăng cường liên kết, hợp tác; sản xuất coi trọng chất lượng, giá trị 

gia tăng và an toàn thực phẩm; tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 

công nghệ cao,... vào sản xuất để phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây 

dựng thành công nông thôn mới bền vững. 

Các cấp Hội cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của cơ 

quan Tuyên giáo các cấp ủy để chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cắm mốc phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Hội Nông dân tại các địa phương; tích cực tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục những kiến thức cơ bản về chủ trương, quan điểm, pháp 

luật về biển, đảo của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện 

đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên 

tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và nhân rộng các 

mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn 

nông thôn. Song song với công tác tuyên truyền, các cấp Hội cần chủ động xây dựng 

các phong trào thi đua, mô hình sản xuất tập trung vào nâng cao năng lực tổ chức 

sản xuất, thông tin thị trường giúp nông dân vùng dân tộc, biên giới, hải đảo phát 

triển kinh tế cải thiện đời sống và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động giao 

lưu hữu nghị, bảo vệ an ninh, chủ quyền tại các vùng biên, vùng biển và hải đảo. 

Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội tại 

các vùng biên giới, hải đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. 

Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, 
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tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị 

truyền thống văn hóa tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang 

và tổ chức lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời 

sống văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân, gắn với việc thực hiện Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cán bộ, hội 

viên nông dân đón Tết mừng xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, an lành, hạnh phúc. 

Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia, 

phát triển kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả bằng nhiều hình thức linh 

hoạt, phù hợp. 

 2.2. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, cán bộ, hội viên nông dân 

Các cấp Hội cần thực hiện tốt các giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng 

công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo Kết luận số 100-KL/TW, 

ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Ban Chỉ đạo 35, duy trì hoạt động các nhóm, tổ thường xuyên. Chú trọng gắn việc 

thực hiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân với việc giải quyết 

những vấn đề cấp thiết, bức xúc ở địa bàn nông thôn. Các cấp Hội tăng cường đi cơ 

sở, tích cực thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn 

về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện 

các cơ chế, chính sách về an sinh, xã hội; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu và hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ở địa 

phương,... 

Từ việc nắm bắt ý kiến, kiến nghị và nhu cầu thực tiễn của hội viên nông dân, 

những vấn đề bức xúc đã và đang diễn ra tại địa bàn nông thôn, Hội Nông dân các 

cấp cần tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các cấp các 

giải pháp, cơ chế, chính sách để giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, để 

Hội trực tiếp, phối hợp tham gia thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 

đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hội viên nông dân ngay từ cơ sở. 

Các cấp Hội tăng cường công tác dự báo tình hình trong nước và quốc tế để 

tuyên truyền hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá 

hoại của các thế lực thù địch; động viên, khích lệ lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ 

quyền quốc gia; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định an ninh, 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ báo 

cáo viên, cộng tác viên dư luận từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác tập huấn 

nghiệp vụ nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để phát huy vai trò của lực lượng cộng 

tác viên dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và phản ánh thông tin phục vụ sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Ban Thường vụ các cấp Hội và cấp ủy cùng cấp. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức các Hội nghị để phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt và cán bộ 
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làm công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội 

trên địa bàn.  

2. Biên soạn và cung cấp tài liệu nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến 

cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội. 

3. Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình của tỉnh, địa phương để chuyển tải 

các nội dung tuyên truyền một cách linh hoạt, thích hợp theo từng thời điểm và sự 

kiện cụ thể. 

4. Tăng cường đưa tin nhân dịp diễn ra các ngày kỷ niệm. Chú trọng đưa các 

nội dung thông tin tuyên truyền lên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng thông tin 

điện tử của Hội Nông dân Việt Nam, Bản tin nội bộ, trang Website và trang Fanpage 

của Hội Nông dân tỉnh và trang thông tin của cấp huyện; trên nhóm zalo của Hội 

(những nội dung chính thống). 

5. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và đối thoại trực tiếp với hội viên 

nông dân để nắm bắt và phản ánh những tâm trạng và nhu cầu bức xúc của hội viên 

nông dân với cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương để có phương án giải quyết 

kịp thời. 

6. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày 

lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, hội viên nông dân vượt lên khó khăn, thách 

thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm 

vụ của tổ chức, đơn vị. 

7. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoặc các hình thức giao 

lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề; Tổ chức tuyên truyền lồng 

ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các câu lạc bộ, hội thi, hội diễn, hội thảo... 

8. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở 

nông thôn, vùng tôn giáo, dân tộc. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 

nước nhớ nguồn”, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống,... 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần. 

2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2022). 

3. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2022). 

4. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 

7/5/2022). 

5. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). 

6. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 
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(19/5/1890 - 19/5/2022). 

7. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 - 14/10/2022). 

8. Nhiệt liệt chào mừng 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền 

Nam (21/4/1961 - 21/4/2022). 

9. Nhiệt liệt chào mừng 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền 

Trung - Tây Nguyên (21/4/1961 - 21/4/2022). 

10. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

11. Cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

12. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm, 

nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. 

13. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

14. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, 

sáng tạo, hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh. 

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. 

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Quán triệt, tuyên truyền trong Ban Chấp hành Hội, trong cán bộ, công chức, 

viên chức cơ quan về kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất 

nước, của tỉnh và của Hội năm 2022. 

- Giao cho Ban Xây dựng Hội: 

+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch và gửi Đề cương tuyên truyền (do Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cung cấp) cụ thể đối với các ngày 

lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước và của Hội. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng 

hợp kết quả thực hiện của các cấp Hội. Đồng thời chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế 

- Xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với ý nghĩa lịch sử của từng sự 

kiện. 

+ Tổng hợp báo cáo tình hình Nhân dân hàng tuần và dư luận xã hội hàng 

tháng. 

+ Thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền của các cấp Hội ở địa 

phương.  

 2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành và Hội Nông dân xã Long Sơn 
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Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban Thường 

vụ Hội Nông dân xã Long Sơn căn cứ vào Hướng dẫn này và tình hình thực tế của 

địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Đồng thời phối hợp với Ban 

Tuyên giáo cùng cấp để kịp thời cập nhật thông tin nhằm đảm bảo tính thời sự và ý 

nghĩa chính trị trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục; thường xuyên theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra chấn chỉnh công tác tuyên truyền của các cấp Hội ở địa phương. 

Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền, kỷ niệm gửi báo cáo (phản ánh vào nội dung 

báo cáo tình hình tư tưởng nông dân thứ ba hàng tuần và ngày 18 hàng tháng). Báo 

cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền năm 2022 về tỉnh Hội (qua Ban Xây 

dựng Hội, email: bantinnongdan@yahoo.com.vn) theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 

03/6) và 01 năm (trước ngày 01/11). 

 
Nơi nhận:   
- Ban Tuyên giáo TW Hội NDVN; 

- Đ/c Định, PCT TW Hội NDVN; 

- Đ/c Dũng, T.Ban DS,GĐ&XH; 

- Đ/c Hùng, Phụ trách phía Nam; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- MTTQ VN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- HND các H,T,Tp và xã Long Sơn; 

- Thường trực HND tỉnh; 

- Các Ban, TTDN&HTND HND tỉnh; 

- Lưu VT, XDH.                                                                    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Minh Quang 
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