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Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI;  

 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua năm 2021 

----- 

 

 Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

và Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ năm 2021. 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT- UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 

2021; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và Kế hoạch số 44/KH-UBND 

ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động và bình xét thi 

đua các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố;  

Năm 2021, là năm có ý nghĩa quan trọng, có nhiều ngày lễ kỷ niệm quan trọng của 

đất nước; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Thi đua 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 -2025 và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành 

phố Cần Thơ. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng kế hoạch phát động thi đua 

năm 2021 như sau: 

 I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Mục đích: 

 - Nhằm nâng cao nhận thức, của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực 

hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tạo động lực mạnh 

mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống Hội, phấn đấu nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn 

định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế địa phương theo định hướng của Đảng 

và Nhà nước. 

 - Phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, tham gia các phong trào thi đua yêu 

nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào do Trung ương và địa phương 
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phát động, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết năm 2021 của Trung ương Hội đề ra; ra 

sức thi đua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp nhau làm giàu và giảm 

nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn đáp ứng yêu cầu 

của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần 

thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng điển hình các cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng khen 

thưởng cho người nông dân trực tiếp lao động, sản xuất. 

 2. Yêu cầu: 

 - Tổ chức phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; phong trào 

thi đua phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa 

phương; nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của 

từng địa phương; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 

giao. 

 - Phát động phong trào thi đua đến các cấp Hội trong thành phố tạo ra không 

khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, tự nguyện, tự giác, dân chủ, công khai. Mỗi cá nhân, 

tập thể tham gia dựa trên cơ sở bản ký kết giao ước thi đua trong năm để làm cơ sở 

xem xét công nhận, khen thưởng cuối năm, kịp thời, chính xác, thông qua phát động 

thi đua cần quan tâm phát hiện nhân tố mới, cách làm mới; sáng tạo, các điển hình 

tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua để nhân rộng. 

 II. Nội dung chủ yếu 

 1. Hội Nông dân các cấp trong thành phố tập trung tuyên truyền đến cán bộ, hội 

viên, nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công 

tác thi đua khen thưởng, trọng tâm là Nghị quyết lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung thực hiện tốt chủ 

đề của Thành ủy năm 2021 “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 

tế-xã hội đồng bộ” gắn với chủ đề của Hội Nông dân thành phố năm 2021 “Nâng cao 

chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội, phát triển hội viên; Phát huy vai trò chủ thể của 

giai cấp nông dân thành phố trong phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị” và 

vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thi đua tham gia thực hiện các công trình, 

phần việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 
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kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 của thành phố Cần Thơ; thực hiện công trình, phần việc chào mừng kỷ 

niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021). 

 2. Tập trung thực hiện tốt Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII; chỉ tiêu 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đề ra; tổ chức quán triệt, 

triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, hội viên, nông dân, gắn với kiện toàn, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp Hội, nâng cao chất 

lượng hoạt động cơ sở Hội, chi, tổ Hội và phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu trong 

tình hình mới. 

 3. Các cấp Hội triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua - Khen thưởng; Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thi 

đua, khen thưởng. Tiếp tục củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen 

thưởng từ thành phố đến cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, 

chính quyền trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, nhất là trong tham mưu tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua. 

4. Cụm thi đua quận, huyện tổ chức tốt việc thi đua; nâng cao chất lượng hoạt 

động của cụm thi đua các cấp Hội trong thành phố. Nâng cao chất lượng công tác 

khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng 

thành tích, quy trình và thủ tục khen thưởng đảm bảo được chính xác, có tác dụng nêu 

gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong hệ thống Hội và cộng đồng xã hội. 

 5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua 

yêu nước gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kết quả 

làm việc của cán bộ, công chức và người lao động. Các cấp Hội kịp thời phát hiện, 

biểu dương, đề xuất khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu bằng các hình 

thức khen phù hợp. 

 III. Chỉ tiêu thi đua:  

 1. Cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam: có 

218.947 lượt người dự. 

 2. Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và hội viên: Phát triển mới 5.620; 100% Cơ 

sở Hội đạt khá, vững mạnh; không có cơ sở Hội trung bình, yếu kém; Mỗi cơ sở Hội 

ít nhất có 01 hội viên nông dân ưu tú được Đảng xem xét kết nạp. 

3. Mỗi quận, huyện và cơ sở Hội có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách công tác Hội 

được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức công tác Hội và cập nhất kiến thức mới; 



4 

Có 100% cán bộ chi Hội, tổ Hội được tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp 

công tác Hội. 

Các cấp Hội thu nộp Hội phí đạt 100%/hội viên nông dân theo quy định. 

4. Có trên 74.681 hộ nông dân đăng ký danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” 

và có trên 45.555 hộ nông dân đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. 

5. Có 100% Hội Nông dân cấp quận, huyện tổ chức được ít nhất 01 cuộc đối 

thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân; 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức 

được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông 

nghiệp có hiệu quả. 

6. Có 100% Hội Nông dân cấp quận, huyện, cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 

được ít nhất 01 hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản 

xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 

 7. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn hệ thống Hội, tăng trưởng 4,5 tỷ 

đồng theo kế hoạch Trung ương Hội giao năm 2021. 

8. Có 100% cán bộ, hội viên, nông dân thường xuyên được tiếp cận kiến thức 

cần thiết, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông 

nghiệp. 

9. Có 100% Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn chủ trì, tư vấn, hỗ trợ xây 

dựng được ít nhất từ 01 tổ hợp tác (tổ hội nông dân nghề nghiệp) hoặc 01 hợp tác xã 

trở lên. 

 10. Có 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mỗi cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 01 mô hình về 

bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 11. Có 100% hộ hội viên Hội Nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản 

thực phẩm có đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 12. Có 95% hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm y tế và 15% hội viên 

Hội Nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 100% các cấp Hội làm tốt công 

tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “về cải 

cách chính sách bảo hiểm xã hội”. 

 13. Có 100% hội viên Hội Nông dân được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận 

thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; Mỗi quận, 

huyện Hội phối hợp xây dựng mới ít nhất từ 04 mô hình tự quản về an ninh, trật tự.  

 14. Giúp nhau thoát nghèo:  

 - Mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 02 hộ nông dân thoát ngh o trở lên: 144 hộ. Riêng 

đối với những địa phương không còn hộ ngh o thì hỗ trợ hộ cận ngh o phát triển sản 

xuất vươn lên khá giàu. 
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 - Mỗi quận, huyện vận động kinh phí cất mới ít nhất 01 căn nhà “Mái ấm nông 

dân” cho cán bộ Hội, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá mỗi căn từ 40 triệu đồng 

trở lên. 

 15. Hàng tháng, mỗi quận, huyện Hội có ít nhất 01 bài, tin, ảnh được đăng trên 

Bản tin Nông dân hoặc trên Website của Hội Nông dân thành phố. 

 IV- Công tác khen thƣởng: 

Các cấp Hội tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xác định nội 

dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng 

tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ 

chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí 

cụ thể, thiết thực. 

Cuối năm trên cơ sở kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong năm của 

các cấp Hội, Hội đồng Thi đua – khen thưởng Hội Nông dân thành phố xem xét tổng 

hợp đề xuất số lượng, đối tượng khen thưởng theo Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam và thành phố quy định. 

 V. Tổ chức thực hiện 

 - Trên cơ sở các nội dung phát động phong trào thi đua của Ban Thường vụ Hội 

Nông dân thành phố, giao Hội Nông dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch phát 

động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào 

nông dân năm 2021 đến cơ sở, chi, tổ Hội và hội viên, nông dân thực hiện. 

 - Quan tâm xây dựng, phát triển các điển hình và nhân tố mới, thực sự tiêu biểu 

trong phong trào thi đua được quần chúng, tập thể suy tôn, kịp thời biểu dương khen 

thưởng, để tạo động lực mạnh mẽ, không khí sôi nổi, tinh thần tự nguyện, tự giác 

trong cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông 

thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

 - Thực hiện tốt công tác tổng hợp, chế độ thông tin, báo cáo; định kỳ 6 tháng 

đầu năm tổ chức sơ kết công tác thi đua, cuối năm tổng kết công tác thi đua cụm quận, 

huyện (giao Cụm trưởng thi đua quận, huyện Hội chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo 

kết quả thi đua khen thưởng của Cụm và kết quả bình xét thi đua các thành viên trong 

Cụm gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố làm cơ sở xét chẩm điểm thi đua 

cuối năm đối với từng thanh viên trong Cụm thi đua). 

- Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố giao Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng, văn phòng và các ban theo dõi, đôn đốc các cấp Hội trong thành phố triển 

khai thực hiện tốt kế hoạch này. 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nông dân thành phố thực hiện chấm 

điểm, xếp loại dựa trên kết quả bình xét của Cụm thi đua quận, huyện Hội, kết quả 
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đánh giá của Ban chuyên môn và của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách chỉ 

đạo địa bàn. 

- Thời gian gửi báo cáo 6 tháng về Hội Nông dân thành phố qua Văn phòng 

trƣớc ngày 10/6/2021. 

- Thời gian gửi Báo cáo tổng kết năm, bảng tự chấm điểm về Hội Nông dân 

thành phố qua Văn phòng trƣớc ngày 30/11/2021 để tổng hợp phục vụ Hội đồng thi 

đua-Khen thưởng Thành Hội bình xét cuối năm. 

       (đề cương và biểu mẫu báo cáo sẽ được gửi k m khi có văn bản yêu cầu báo cáo). 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng thi đua-Khen thưởng thành phố 

trƣớc ngày 15/01/2022.    

 Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phát động đến các cấp Hội và toàn thể 

cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết, tập trung trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn thách 

thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào 

nông dân năm 2021. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực TW Hội Nông dân VN, 

- Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Kinh tế - xã hội và 

Ban Điều hành QHTND TW Hội, 

- Văn phòng TW Hội phía Nam, 

- Ban Dân vận, UBMTTQ TP, 

- Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, 

- Các thành viên khối thi đua MTTQ, các đoàn thể, 

- Các đ/c UVBTV Hội ND thành phố, 

- Hội Nông dân 8 quận, huyện, 

- Lưu. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Trƣơng Thanh Vân 
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