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KẾ HOẠCH 
Công tác Tuyên truyền – Đào tạo năm 2022 

----- 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 283-HD/HNDTW ngày 24/12/2021 của Ban 

Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về tuyên truyền công tác Hội và 

phong trào nôngdân năm 2022; Quyết định số 4989-QĐ/HNDTW ngàỳ 17 tháng 

01 năm 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phê duyệt 

chỉ tiêu bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp năm 2022. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, xây dựng kế hoạch 

Tuyên truyền – Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2022, với các nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về 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; củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân 

đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Công sản Việt Nam. 

2. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Hội, sự đồng thuận của cán 

bộ, hội viên nông dân để triển khai thực hiện có 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 nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, 

chủ động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội 

và phong trào nông dân năm 2022, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các 

cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt 

Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 

Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Các hoạt động tuyên truyền của Hội tổ chức bằng nhiều hình thức phù 

hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm theo quy 

định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước và TP Cần Thơ. 

4. Phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình 

mới; tham gia vận động tiêu thụ nông sản của nông dân, chăm lo hộ nghèo, hoàn 

cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN - ĐÀO TẠO 

1. Công tác tuyền truyền 

Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm thứ 2 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị 

quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển 

thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cũng là năm 

thứ tư thực hiện nghị quyết Đại hội địa biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, lần 

thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Các cấp Hội tăng cường  thực hiện Chủ đề năm 

2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Cần Thơ “Nâng cao chất lượng hoạt 

động của tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu 

quả phòng, chống Covid – 19 và phát triển sản xuất”, trên cơ sở đó, các cấp Hội 

tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 

05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần 

Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

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

(3/2/1930 – 3/2/2022, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 – 14/10/2022). Có kế hoạch ôn lại truyền thống (tổ chức họp mặt): 

xét tặng kỷ niệm chương, phát động công trình chào mừng, vận động xây dựng 

mái ấm nông dân… thiết thực, hiệu quả; kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội 

Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam (21/4/1961 – 21/4/2022). 

- Tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm của đất nước trong năm như: 

Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 47 năm Ngày miền Nam hoàn 

toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/175 – 30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm 

Ngày chiến thắng Điện biên phủ (7/5/1954 – 7/5/2022); Kỷ niệm 132 năm Ngày 

sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám 

thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 

– 02/9/2022) và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) ... gắn  với 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 

2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. 

- Tuyên truyền ý nghĩa Hội nghị chi Hội nông dân ấp, khu vực và chuẩn bị 

các điều kiện tuyên truyền, hướng dẫn Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở; 

quận huyện; thành phố và tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam khóa 

VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

- Phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự An toàn giao thông trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán 2022; tuyên truyền Năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề 

“Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” 

và ký kết kế hoạch phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố năm 2022. 
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- Tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện 03 Nghị quyết của Trung ương 

Hội Nông dân Việt Nam như: Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019, của 

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về đẩy mạnh xây 

dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 

05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019, của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân 

Việt Nam (khóa VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất 

lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 

05/8/2019, của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong thời kỳ mới, với nội dung cụ thể, hiệu quả thiết thực, xây dựng, 

củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. 

- Tuyên truyền phát động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thực hiện mô 

hình “Dân vận khéo” trong hệ thống Hội, giai đoạn 2021 - 2025, mô hình mới, 

cách làm hay, sáng tạo; có sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên nông dân các 

cấp. 

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ và hoạt động Hội, 

phong trào nông dân và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội 

viên nông dân và dư luận quần chúng tại địa phương. 

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội 

- Thông báo chọn cử cán bộ quận, huyện và cơ sở tham dự các lớp tập huấn 

nghiệp vụ công tác Hội do Trường cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ 

chức (khi có thông báo chiêu sinh của Trung ương Hội). 

- Hội Nông dân thành phố dự kiến mở 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác Hội cho cán bộ cơ sở, tại Trường Chính trị TP Cần Thơ, số lượng khoảng 

160 học viên, dự kiến thời gian trong tháng 7/2022 (có kế hoạch riêng), đối tượng 

phân bổ theo chỉ tiêu Trung ương giao; chỉ đạo Hội Nông dân quận, huyện mỗi 

đơn vị mở từ 01 đến 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chi, tổ 

Hội năm 2022. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch Covid - 19, các quận, huyện 

tổ chức sớm, hoàn thành chỉ tiêu trong quý II/2022. 

- Phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố, tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền pháp luật về An toàn giao thông năm 2022, lồng ghép vào các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp thành phố và các quận, huyện Hội tổ chức 

(có kế hoạch phối hợp với Ban ATGT thành phố). 

- Phối hợp với Phòng chính sách, xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội thành phố Cần Thơ, tổ chức tập huấn (cấp thành phố 01 lớp và 08 lớp 

cấp quận, huyện) tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. Thời gian 

tổ chức từ nay đến cuối 2022. (Sẽ có kế hoạch phối hợp riêng) 

- Tiếp tục phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố; Sở Tư Pháp và một số 

ngành liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ 

giúp pháp lý miễn phí cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ. (Lồng ghép vào lớp tập huấn cấp thành phố và các quận, huyện, dự kiến từ 

nay đến cuối năm 2022). 
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- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian 

tổ chức trong năm 2022 (sẽ có kế hoạch riêng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố theo dỏi triển khai 

thực hiện và hướng dẫn các quận, huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể 

từng nội dung. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương. 

2. Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện Hội căn cứ vào kế hoạch tổ 

chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội; thường xuyên 

báo cáo trực tiếp với Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố và Ban Tuyên 

giáo cùng cấp, kịp thời cập nhật thông tin, đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa chính 

trị trong tình hình mới. 

3. Các cấp Hội cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác Hội do Trung ương Hội và Hội Nông dân thành phố tổ chức; 

đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, lớp chuyên đề của Hội Nông dân 

các quận, huyện đảm bảo đạt các chỉ tiêu công tác tuyên truyền, đạo tạo do cấp 

trên giao. 

4. Năm 2022, Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác nắm bắt tình hình 

tâm tư, nguyện vộng của cán bộ, hội viên nông dân và dư luận xã hội tại địa 

phương, phản ánh trung thực, chính xác để có hướng phối hợp giải quyết. 

Hội Nông dân các quận, huyện thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Xây 

dựng Hội theo địa chỉ Email: phudung@cantho.gov.vn, để tổng hợp báo cáo 

Trung ương Hội, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và Ban 

Thường vụ Hội Nông dân thành phố./. 

 

Nơi nhận:  

- Trung ương HND Việt Nam,                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Tuyên giáo TW Hội                                                              PHÓ CHỦ TỊCH                                                    
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,         

- Ban Dân vận Thành ủy,     

- Thường trực Thành Hội (chỉ đạo),  

- Hội Nông dân quận, huyện (thực hiện), 

- Lưu: VT, Ban XDH.                                                              
  

                                        Trịnh Văn Châu Nhân 
                                                                                  

(để biết) 
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