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          Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lƣợng hoạt động tổ chức Hội; 

tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống 

dịch COVID-19 và phát triển sản xuất”    

----- 

Căn cứ Thông báo số 193-TB/HNDT ngày 30 tháng 07 năm 2021 về 

Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Căn cứ Kết luận số 213-

TB/HNDT ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố; 

Thực hiện chủ đề năm 2022“Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; 

tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch 

COVID-19 và phát triển sản xuất”; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội Nông dân các 

cấp, gắn với việc triển khai quán triệt tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

- Tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2022 phải đồng bộ, gắn với việc tập trung 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân thành phố. 

- Hội Nông dân các cấp xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Chủ đề 

năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố; có báo cáo sơ kết, tổng 

kết thực hiện Chủ đề năm 2022. 

II. NỘI DUNG 

1. Triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành 

đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, 

các chỉ tiêu cụ thể: 

- 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. 

- 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. 

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

phương pháp công tác Hội. 
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- Có 74.681 hộ nông dân đăng ký danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” và 

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

- 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. 

- 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. 

- Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn hệ thống Hội, tăng trưởng 05 tỷ 

đồng theo kế hoạch Trung ương Hội giao năm 2022. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Có 97% hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm y tế và 3,5% 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”. 

- 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 cơ sở 

Hội phối hợp xây dựng và duy trì được ít nhất từ 05 mô hình tự quản về an ninh, 

trật tự.  

- 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. 

+ 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. 

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

trên Bản tin Nông dân hoặc Website của Hội Nông dân thành phố. 
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2. Tiếp tục thực hiện 03 Nghị quyết 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; phát triển, quản lý 

hội viên; nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên.  

3. Sáu tháng, cuối năm có kiểm tra kết quả công tác Hội và phong trào nông 

dân và kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 tại các quận, huyện và cơ sở Hội. 

4. Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 trong tháng 

12/2022. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1- Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội  

1.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tƣ tƣởng 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến những vấn đề mới, các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội, chỉ thị, 

nghị quyết của Hội, kết hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết năm 2022 của 

Thành ủy Cần Thơ và chủ đề năm 2022 của Hội Nông dân thành phố “Nâng cao 

chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thực 

hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất”; gắn với việc 

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

biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 

đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sản xuất và tiêu thụ nông sản, đời 

sống, việc làm, thu nhập của người nông dân; những gương điển hình tiên tiến, mô 

hình sản xuất kinh doanh sáng tạo, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh, thông qua 

đó để mỗi cán bộ, hội viên nông dân thấy được yêu cầu sản xuất kinh doanh trong 

bối cảnh dịch bệnh, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, liên kết hợp tác sản xuất 

hàng hóa lớn, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, các điều kiện, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn nhằm tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế, hạn chế mức thấp 

nhất những thiệt hại do tác động dịch bệnh COVID-19 gây ra. 

- Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền để tạo sự lan tỏa sâu 

rộng trong toàn hệ thống Hội, như: tuyên truyền trên báo chí, Bản tin Hội Nông 

dân thành phố, qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động, loa 

tay, trên nền tảng số, internet, tận dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube...), 

trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố, tuyên truyền thông qua các cuộc 

họp, hội nghị, hội thảo đầu bờ, sinh hoạt chi, tổ Hội, học tập các mô hình trình 

diễn... phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19, qua đó truyền tải 

đầy đủ, nhanh chóng các thông tin tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, hội viên 

nông dân. 

1.2. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội 

- Hội Nông dân các cấp tập trung rà soát, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, từng bước quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ có năng lực, am hiểu nông 

nghiệp, nông thôn, nông dân, nhiệt tình, tâm huyết với nông dân. Thường xuyên 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội 

ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong 
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thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

- Thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, tiến hành rà soát chất lượng hội 

viên, đưa ra ngoài danh sách những hội viên không tham gia sinh hoạt, các hoạt 

động của Hội. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động của 

Hội đem lại lợi ích cho nông dân để thu hút, kết nạp nông dân vào Hội. 

- Tập trung xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân 

nghề nghiệp…. Các cấp Hội thường xuyên rà soát, củng cố chi, tổ Hội, hướng dẫn 

hoạt động có hiệu quả. Tích cực vận động, nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ 

hợp tác, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động hiệu quả, mô 

hình có sự tham gia liên kết giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp, xây dựng chuỗi 

giá trị sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất... 

- Làm tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Hội, hội viên hàng 

năm, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục những hạn chế, 

yếu kém, nhằm giúp tổ chức Hội, hội viên hoạt động tốt hơn. 

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát 

 - Tăng cường nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội; giữ vững kỷ 

luật, đưa sinh hoạt Hội vào nề nếp, đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt theo 

hướng sát thực nhiệm vụ, nâng cao chất lượng của tổ chức Hội, Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ Hội. 

- Xây dựng, bàn hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 trong các cấp 

Hội: Kiểm tra giám sát công tác Hội; Kế hoạch phối hợp với các ban, ngành về 

giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện 

Điều lệ, Nghị quyết Hội; công tác quản lý sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông 

dân và kiểm tra kết quả thực hiện ủy thác cho vay hộ ngh o và các đối tượng chính 

sách khác,… 

 1.4. Công tác Thi đua - khen thƣởng 

- Xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thi đua, ký kết giao ước thi đua và phát 

động phong trào thi đua năm 2022, đối với quận, huyện.  

- Làm tốt công tác Thi đua - khen thưởng, kịp thời khuyến khích cán bộ, hội 

viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân. 

 2. Vận động nông dân thực hiện 03 phong trào thi đua của Hội 

 2.1. Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 

giàu và giảm nghèo bền vững 

- Các cấp Hội tập trung chỉ đạo ngay từ cơ sở đăng ký thi đua nông dân sản 

xuất, kinh doanh giỏi, phát động mọi người, mọi nhà thi đua lao động sản xuất, 

bám các chủ trương của cấp ủy, chính quyền phát động thành phong trào của nông 

dân, hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời 

những hộ đạt tiêu chuẩn, danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định. 

- Vận động hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nâng cao ý thức, 

tinh thần tương trợ giúp đỡ các hộ ngh o, khó khăn ở địa phương, chia sẻ kinh 
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nghiệm, bí quyết sản xuất, thị trường tiêu thụ cho các hộ nông dân khác để giúp 

nhau cùng vươn lên làm giàu. 

- Tăng cường hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh trong điều kiện 

dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp; tiếp tục đổi mới và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; gắn công tác xây dựng, quản 

lý, sử dụng Quỹ với các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề và tạo việc làm 

cho hội viên nông dân nhằm xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất kinh 

doanh theo chuỗi giá trị; tiếp tục theo dõi mô hình lúa thích ứng với biến đổi khí 

hậu tại huyện Cờ Đỏ. 

- Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng mô hình các điểm bán hàng và chuỗi cửa 

hàng tiêu thụ nông sản an toàn cho nông dân, nhất là những cửa hàng mang thương 

hiệu Hội Nông dân, gắn kết các mô hình sản xuất với người tiêu dùng để quảng bá 

và hỗ trợ tiêu thụ nông sản; vận động, hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi số, 

tham gia phát triển kinh tế số và thương mại điện tử; tham mưu với cấp ủy, chính 

quyền tăng cường chỉ đạo và hỗ trợ tạo điều kiện để các cấp Hội thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh trong 

điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chỉ đạo Hội Nông dân quận, huyện, cơ sở phối hợp rà soát, nắm nhu cầu 

đào tạo nghề của lao động nông thôn. Các cấp Hội chủ động liên hệ các công ty, 

doanh nghiệp nắm nhu cầu tuyển dụng lao động và tổ chức cung ứng lao động. 

2.2- Nông dân xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị 

văn minh. 

- Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh; củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn 

đấu trong năm 2022 góp phần công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Thành phố và quận, huyện Hội vận động kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm 

nông dân” cho cán bộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa 

bàn; Tiếp tục phối họp thực hiện xây dựng hàng rào, cột cờ, thắp bóng đ n trước 

ngõ, phát quang, trồng hoa ven các tuyến lộ giao thông nông thôn, mô hình “sáng, 

xanh, sạch, đẹp”; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 

- Vận động hội viên, nông dân Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa – văn minh đô thị”; đăng ký “Gia đình văn hóa” 

năm 2022; tham gia mua Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra. 

- Các cấp Hội Nông dân tích cực phối hợp cùng với các ban ngành chức 

năng tham gia “Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và 

Ngày Môi trường thế giới”, phối hợp thực hiện thu gom các chai, lọ thuốc bảo vệ 

thực vật đã qua sử dụng vứt bừa bãi; không vứt xác súc vật xuống dòng sông, ao 

mương, kênh rạch.... tham gia xây dựng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. 
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2.3- Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

- Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân đấu tranh chống lại mọi 

âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện tốt chính sách hậu phương 

quân đội, tăng cường đoàn kết quân dân, vận động con em nông dân lên đường làm 

nghĩa vụ quân sự, tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”. 

- Phối hợp tốt với Công an - Quân sự, tham gia đội dân phòng tuần tra canh 

gác góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn. 

IV- Thực hiện Kết luận số  1-K  TW của Ban Bí thƣ và Quyết định số 

  3 QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ 

Các cấp Hội tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 61 cùng cấp xây dựng kế 

hoạch hoạt động năm 2022. Tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp, cấp 

nguồn vốn ngân sách qua Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hỗ trợ nông dân có nguồn 

vốn phát triển sản xuất. 

V- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc 

- Các cấp Hội tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QD/TW, Quyết định số 

218-QD/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về thực hiện công tác giám sát và 

phản biện xã hội; tham gia góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền. 

- Hội Nông dân các cấp chăm bồi, tham mưu với cấp ủy Đảng giới thiệu hội 

viên nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân thành phố 

- Văn phòng, các Ban chuyên môn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch này.  

- Giao Văn phòng là đầu mối tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch trong các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố. 

- Giao Ban Xây dựng Hội, Ban Kinh tế - Xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân 

tham mưu thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. Theo đó, 02 Ban hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Hội Nông dân các quận, 

huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức sơ và 

tổng kết Kế hoạch, gắn với đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội 

Nông dân thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 trong nửa nhiệm kỳ còn lại.   

2. Hội Nông dân các quận, huyện 

- Căn cứ chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch đề ra, triển khai 

thực hiện đảm bảo thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh tình hình 

dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
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- Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ 

đạo và chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt các nội 

dung Kế hoạch. 

- Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; quan tâm các kỹ năng tổ 

chức, điều hành hoạt động Hội cơ sở, kỹ năng điều hành sinh hoạt hội viên, 

phương pháp tập hợp, phát triển hội viên, kỹ năng tham gia giám sát, phản biện xã 

hội … 

- Chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tổ 

chức, cán bộ, hội viên và hoạt động Hội của địa phương; xây dựng các mô hình thu 

hút, tập hợp hội viên nông dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội 

viên; sát sao, hỗ trợ hoạt động của các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp… 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; phát hiện 

những khó khăn, bất cập, phản ánh kịp thời về Hội cấp trên; Hội Nông dân các 

quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Hội Nông dân thành phố (qua 

báo cáo 6 tháng, báo cáo năm); Tổ chức sơ kết vào 06 tháng đầu năm và tổng kết 

thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2022 gắn với đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Hôi Nông dân các cấp trong nửa nhiệm kỳ còn lại.   

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022 “Nâng cao chất lượng 

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

phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất” của Ban Thường vụ Hội 

Nông dân thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc đề nghị Văn 

phòng, các Ban chuyên môn trực thuộc Thành Hội và Hội Nông dân các quận, 

huyện báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố để có hướng chỉ đạo kịp 

thời./. 
Nơi nhận: 
- TW Hội ND Việt Nam; 

- Ban Tuyên giáo TW Hội; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Thường trực Thành Hội (chỉ đạo); 

- Hội Nông dân 8 quận, huyện (thực hiện); 

- Văn phòng, các Ban thuộc Thành Hội (thực hiện); 

- Lưu VT. 

          T M BAN THƢỜNG VỤ 

            CHỦ TỊCH 
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