
 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCH HỘI NÔNG DÂN TP CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

* 

Số 110 - KH/HNDT Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

              

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị 

về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố 

----- 

Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng 

và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Chương trình số 03-CTr/TU ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; 

Chương trình số 02-CTr/BDVTU ngày 22/02/2021 của Ban Dân vận Thành ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành 

phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Nghị quyết số 59-NQ/TW), 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, 

với các nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện Nghị quyết số 59-

NQ/TW của cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp. Việc triển khai phải toàn diện 

theo đúng quan điểm, mục tiêu, với sự chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy cùng cấp, 

Hội Nông dân triển khai có hiệu quả các nội dung nghị quyết, chương trình hành động 

của Thành ủy sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

- Các cấp Hội phải có quyết tâm chính trị, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chủ 

động, sáng tạo, có cách làm phù hợp tại địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu hàng 

năm. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, định kỳ tổ chức sơ 

kết đánh giá tình hình và kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, gắn với 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

II. MỤC TIÊU CHUNG: 

1. Mục tiêu đến năm 2030: 

Hội Nông dân các cấp phối hợp tham gia xây dựng thành phố Cần Thơ là 

thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng 

bằng sông Cửu Long; là đô thị hạt nhân; có đời sống vật chất, t inh thần của người 

dân đạt mức cao; Hội Nông dân các cấp đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào nông dân đến năm 2030 . 

Một số chỉ tiêu cụ thể: 

-  Giai đoạn 2021-2025: phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP đạt mức 7,5-

8%/năm, thu nhập đạt 6.200-6.800 USD/người/năm. 
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Tham gia thực hiện nông thôn mới nâng cao: 24 xã đạt nông thôn mới nâng 

cao, 08 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hội Nông dân tham gia các tiêu chí về thu 

nhập, bảo vệ môi trường, sản xuất sạch, VietGAP, vận động hội viên nông dân các 

xã, phường, thị trấn tham gia xây dựng sản phẩm OCOP; tỷ lệ hội viên nông dân 

được cung cấp nước sạch đạt 97%, bảo hiểm y tế tự nguyện trong hội viên nông 

dân đạt 95% trở lên; vận động thoát nghèo (theo chuẩn mới) ở mức dưới 0,5%. 

- Giai đoạn 2026-2030: hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 

cơ bản không còn hộ nghèo.   

   2. Tầm nhìn đến năm 2045: 

Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng đạt tiêu chí Cần Thơ là thành phố 

sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu 

Long; nông dân thực hiện đạt mục tiêu Trung ương Hội: Nông nghiệp thịnh vượng, 

nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. 

III. NỘI DUNG HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP THAM GIA, PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN: 

1. Hội Nông dân quận, huyện có kế hoạch triển khai, tuyên truyền thực hiện 

Nghị quyết số 59-NQ/TW, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tất 

cả cán bộ, hội viên nông dân với quy mô sâu rộng, nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; đổi mới phương thức vận động, tập hợp, 

đẩy mạnh các phong trào thi đua với nỗ lực phấn đấu đạt chất lượng hiệu quả, chỉ tiêu 

đạt và vượt; vai trò Hội Nông dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh được nâng lên; tham mưu cấp ủy, ủy ban 

cùng cấp đồng thuận, hỗ trợ thực hiện đạt kết quả cao nhất. 

2. Hội Nông dân các cấp tham gia, phối hợp quản lý quy hoạch, tăng cường 

công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý các quy hoạch, chiến lược và chính sách 

phát triển thành phố; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện 

quy hoạch phục vụ cho phát triển của thành phố; phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng 

kinh tế-xã hội gắn với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tham 

gia xây dựng người nông dân Cần Thơ “Trí tuệ, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”, hình 

mẫu người nông dân 5 mới (có tư duy mới, có nhận thứ mới, có kiến thức mới, có đời 

sống văn hóa mới và có quyết tâm mới); xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp rộng khắp, 

quan tâm phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, góp 

phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. 

3. Hội Nông dân các cấp quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính 

đáng cho hội viên nông dân liên quan đến đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, thu 

hồi đất, chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo…; 

quan tâm trong khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo 

giải quyết có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị của hội viên nông dân; tham gia bảo 

vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển sản xuất và nâng 

cao chất lượng cuộc sống; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các 

điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. 
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4. Hội Nông dân luôn kiện toàn, xây dựng Hội vững mạnh với phương châm 

đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu trong công 

tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín với cấp ủy và nhân dân; đổi mới nội dung sinh 

hoạt chi, tổ Hội, vai trò Hội Nông dân luôn làm nòng cốt trong xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; phát huy sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, khát vọng vươn lên khởi nghiệp, 

sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh”. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện và có hoạt động cụ thể đăng ký công trình, phần việc, tham mưu cấp ủy, ủy ban, 

tranh thủ sự hỗ trợ, đồng thuận của các ngành để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; 

Hội Nông dân các cấp thực hiện hiệu quả phong trào nông dân với quyết tâm cao, 

sáng tạo, vì quê hương giàu, đẹp, sáng xanh, sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu 

Long. 

- Các ban Hội Nông dân thành phố tham mưu Ban Thường vụ đôn đốc kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện; hằng năm sơ kết đánh giá, báo cáo kết quả, kịp thời biểu 

dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đã thực hiện kết quả cao, cách làm hay, sáng 

tạo; từng giai đoạn 05 năm gắn với nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân thành phố tổ chức 

tổng kết và đề ra các giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu đến năm 2045. 

- Giao Ban Kinh kế - Xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân phối hợp với Ban Xây 

dựng Hội cùng Văn phòng tham mưu, tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định.   

             Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 

05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố; 

các Ban chuyên môn Hội Nông dân thành phố, Ban Thường vụ Hội Nông dân các 

quận, huyện triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TG, TC, KT TW Hội,  

- Ban TG, DV Thành ủy, 

- Thường trực HND thành phố, 

- Hội ND quận, huyện, 

- Lưu: VT, Ban XDH.    

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

                 Trƣơng Thanh Vân 
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