
 

 

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 117 - KH/HNDT Cần Thơ, ngày  30  tháng 3 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

----- 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/03/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên 

cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 22/03/2021 của Thành ủy Cần Thơ về nghiên cứu, học 

tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng). 

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

tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, hiệu quả, nhằm giúp 

Hội Nông dân các cấp và mỗi cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố nắm 

vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội 

lần thứ XIII của Đảng; từ đó, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng sát 

hợp với mỗi vị trí, vai trò, chức năng, đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của 

địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành 

động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu: 

- Hội Nông dân các cấp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, hội viên nông dân một cách 

nghiêm túc, khoa học; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 

2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, hội viên nông dân, nhất là cán 

bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng. 

- Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tiến hành 

thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phong phú, sinh động. Phát huy tính 
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chủ động sáng tạo của các cấp, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan 

trọng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và toàn dân, sự đồng 

thuận trong toàn xã hội. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƢỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC, TÀI LIỆU, 

KINH PHÍ: 

1. Nội dung học tập, quán triệt: 

Tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện 

Đại hội XIII của Đảng (bao gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Báo cáo của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính 

trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 

năm 2021-2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 

năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025, 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII) dành cho cán 

bộ chủ chốt cấp cơ sở trở lên. Nội dung triển khai ra hội viên nông dân là tài liệu Hỏi-Đáp 

về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ biên soạn. 

2. Đối tƣợng: 

 Cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân trong hệ thống Hội Nông dân các cấp. 

3. Hình thức tổ chức: 

- Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện và cơ sở trao đổi, tham mưu cấp 

ủy lựa chọn những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

để triển khai phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, lồng ghép vào các lớp bồi 

dưỡng, sinh hoạt lệ…; sau học tập, cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân viết bài thu 

hoạch.  

- Thời gian: 1,5 ngày; hoàn thành trước ngày 20/06/2021. 

4. Tài liệu: 

- Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên 

ở cơ sở). 

- Tài liệu Hỏi-Đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho hệ thống 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân). 

5. Kinh phí: 

Hội Nông dân các cấp tham mưu cấp ủy hỗ trợ kinh phí triển khai và lồng ghép 

triển khai cho phù hợp điều kiện cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

- Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện xây dựng kế hoạch tham mưu, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả việc triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng; Kế hoạch thực hiện những nội dung phát triển nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn, gắn với việc thực hiện 03 Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân 
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thành phố Cần Thơ (gồm: Kế hoạch 57 về đẩy mạnh xây dựng chi Hội nông dân nghề 

nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch 58 

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

dân Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch 59 về nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ) để thực hiện mục tiêu phát triển nền nông nghiệp 

thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại mà Nghị quyết Đại hội 

VII, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra. 

- Giao Ban Xây dựng Hội phối hợp Văn phòng, Ban Kinh tế-Xã hội và Quỹ Hỗ 

trợ nông dân chỉ đạo Hội Nông dân quận, huyện triển khai, đánh giá kết quả học tập 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (bằng bài thu hoạch), sau đó triển khai thi đua các 

phong trào, hoạt động thiết thực, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh 

với vai trò Hội Nông dân là chủ thể. 

- Hằng tháng, quý, năm, Hội Nông dân quận, huyện và cơ sở báo cáo kết quả 

triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phong trào thi đua, gắn với kết 

quả báo cáo tháng gửi Văn phòng tổng hợp. Ban Xây dựng Hội báo cáo chuyên đề 

học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hằng năm, cả nhiệm kỳ. Đề xuất khen 

thưởng tập thể, cá nhân học tập tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các dịp lễ, 

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

Trên đây là Kế hoạch Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố 

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

dân các cấp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    

- Ban TG TW Hội, 

- Ban TG, DV Thành ủy, 

- Thường trực HND TP (chỉ đạo), 

- Hội ND các quận, huyện (thực hiện),    

- Lưu: VT, Ban XDH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

              Trịnh Văn Châu Nhân 
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