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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 92 năm  

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022) 

----- 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 504-HD/HNDTW, ngày 29/8/2022 của Ban 

Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Tuyên truyền kỷ niệm 92 

năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022)”; Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện các hoạt động tuyên truyền trong các cấp Hội trên địa bàn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh hiểu 

biết rõ về lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, truyền 

thống cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt 

Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong 92 năm qua. 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. Tri ân công lao và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội 

viên nông dân cả nước qua các thời kỳ. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục, cổ vũ, động viên cán 

bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang, thi đua lao động 

sản xuất, kinh doanh, xây dựng tổ chức Hội các cấp và phong trào nông dân ngày 

càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết 

Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân tỉnh.  

      2. Yêu cầu 

        Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đảm bảo thiết thực, có sức lan toả rộng, 

có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, 

hội viên, nông dân; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, 

hình thức, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Trong thời gian tới các cấp Hội tập trung tuyên truyền những nội dung trọng 

tâm sau: 

1. Tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt 

Nam và phong trào nông dân trong 92 năm qua (theo Đề cương tuyên truyền 92 

năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam gửi kèm) qua đó nêu bật ý nghĩa lịch 
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sử, sự đóng góp to lớn của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam đối với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. 

2. Tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng trong sạch, vững 

mạnh; kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về phát triển nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; (nghị quyết số 18, 19, 20 Hội nghị lần thứ 5, khóa 

XIII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý và sử dung đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có 

thu nhập cao”, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 

2045”, “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong 

giai đoạn mới”); 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, phát triển nền 

nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, 

thông minh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng... theo mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

3. Tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; những kết quả 

nổi bật của các cấp Hội trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; kết quả thực hiện các nghị 

quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, nhất là các Nghị quyết số 

04, 05, 06 của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng 

tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, Nghị quyết số 10, Hội 

nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Hội về Hội Nông dân Việt Nam 

tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-

2025; tuyên truyền về các hoạt động lớn của Trung ương Hội trong năm 2022, 

như: Hội thi Nhà Nông đua tài lần V-2022, Hội nghị Biểu dương nông dân sản 

xuất - kinh doạnh giỏi toàn quốc lần thứ VI (giai đoạn 2017-2022), chuỗi các hoạt 

động tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc... Chú trọng tuyên truyền, khẳng định 

sự năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân; giới thiệu các tập thể, cá 

nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình kinh tế hiệu quả, các 

nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công 

tác Hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại 

hội XIII của Đảng về “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”. 

4. Tuyên truyền khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông 

dân trong xây dựng cộng đồng nông thôn, phát triển nông nghiệp, xây dụng nông 

thôn mới; những thành tích, kết quả của hội viên, nông dân trên mặt trận sản xuất 
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nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuyên 

truyền gương cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã 

hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 

217, số 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung 

ương Hội. 

5. Tuyên truyền về vai trò, những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên, 

nông dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với đẩy mạnh 

phục hồi sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt 

đẹp, sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử 

nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt là cán bộ, hội viên 

nông dân trong tham gia phòng, chống dịch, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

Tuyên truyền cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục 

phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo, đổi mới cách 

nghĩ, cách làm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển 

ngành nông nghiệp Việt Nam bền vững, an toàn, hiệu quả, bảo đảm an ninh lương 

thực, nâng cao tính cạnh tranh nông sản hàng hoá trên thị trường thế giới. 

Tuyên truyền khẳng định sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ và hội viên nông 

dân; kết quả đổi mới phương thức hoạt động Hội từ Trung ương đến cơ sở, nhất 

là kết quả xây dựng và phát triển các Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp đã và đang tạo 

ra luồng sinh khí mới thu hút hội viên nông dân và tạo môi trường, động lực để 

cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực thực hiện mục tiêu 

xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông dân hiện đại, nông thôn văn minh. 

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và Hội Nông dân cơ sở trên địa 

bàn thực hiện việc treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc và tại các tụ 

điểm công cộng và tại địa bàn dân cư theo các nội dung sau: 

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

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

2. Cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày 

thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022)! 

3. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm 

của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân! 

4. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tích cực học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

5. Nông dân Việt Nam thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế 

số, xây dựng xã hội số! 

 6. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện phát triển nông 

nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh! 
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7. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 

mới! 

8. Cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Căn cứ điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, các cấp Hội trong tỉnh tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm thông qua các hình thức như: 

1. Phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông của địa phương đưa tin 

tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt 

Nam; xây dựng các tin, bài, phóng sự phát thanh và truyền hình phản ánh về các 

hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương; tuyên truyền, vinh 

danh những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào 

nông dân và các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. 

2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt 

Nam với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, với 

tuyên truyền tình hình triển khai Chương trình hành động của Hội Nông dân các 

cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội VII của Hội Nông dân Việt Nam. 

3. Chú trọng đưa các nội dung thông tin tuyên truyền trên Báo Nông thôn 

ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, bản tin Nông dân, cổng thông tin điện tử của 

Trung ương Hội và tỉnh Hội... 

4. Căn cứ vào tình hình và điều kiện, lựa chọn các hình thức phù hợp tổ chức 

gặp mặt, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội, tổ 

chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp Nông dân Việt Nam",... Tổ chức các 

việc làm tình nghĩa, thiện nguyện, giúp đỡ những gia đình hội viên, nông dân có 

hoàn cảnh khó khăn; phát động cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn bằng các 

phong trào thi đua cụ thể, thiết thực để chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội 

Nông dân Việt Nam. 

5. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo 

không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân; các hoạt động giao 

lưu, sinh hoạt lịch sử, truyền thống của Hội. 

6. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các nơi công cộng, trụ sở các 

cấp Hội, địa bàn dân cư... 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giao cho Ban Xây dựng Hội xây dựng kế 

hoạch, hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm ngày thành lập Hội; kiểm tra, đôn đốc để kịp thời điều chỉnh các hoạt động 

cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Tổng hợp báo cáo kết quả đợt tuyên truyền gửi về Trung ương Hội Nông dân 

Việt Nam. 

2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành và Hội Nông dân xã Long Sơn 

- Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022) trong các cấp Hội 

Nông dân phù hợp, thiết thực và hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch 

theo quy định. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Hội 

Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng Hội) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Trung 

ương Hội Nông dân Việt Nam. 
 

Nơi nhận:    
- Ban Tuyên giáo TW Hội NDVN; 

- Đ/c Định – PCT TW Hội NDVN; 

- Đ/c Dũng – Tr.Ban DS,GĐ&XH; 

- VP T88 (đ/c Hùng); 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Trưởng khối thi đua các TCXH; 

- Thường trực HND tỉnh; 

- Các ban, TTDN&HTND HND tỉnh; 

- HND các huyện, thị, thành phố; 

- HND xã Long Sơn; 

- Lưu VT, XDH.                                                                   

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Minh Quang 
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