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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài thành phố Cần Thơ, năm 2022 

----- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 322-KH/HNDTW, ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Kế hoạch tổ chức Hội thi 

Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V – năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 3679-CV/HNDTW, ngày 17 tháng 01 năm 2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Hội thi 

Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V – năm 2022; 

Căn cứ Trích Thông báo số 244-TB/VPTU ngày 07/01/2022 của Văn 

phòng Thành uỷ Cần Thơ về việc Thông báo kết luận của tập thể Thường trực 

Thành uỷ tại cuộc họp ngày 14/12/2021; 

Thực hiện Thể lệ Hội thi Nhà nông đua tài vòng khu vực và chung kết toàn quốc 

lần thứ V – năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội thi Nhà nông đua tài cấp thành phố năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hội thi Nhà nông đua tài cấp thành phố năm 2022 là một hoạt động 

chính trị rộng lớn trong toàn hệ thống Hội nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng 

trong cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức nhiều mặt cho cán bộ, hội viên, 

nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng 

giai cấp nông dân Việt Nam; là hoạt động thiết thực của các cấp Hội và hội viên 

nông dân chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của Hội trong năm 

2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp 

nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 

và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Góp phần nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên 

nông dân, thúc đẩy việc áp dụng những kinh nghiệm hay, kỹ thuật khoa học và 

công nghệ tiên tiến có hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Tạo điều kiện đẩy 

mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân nhất là phong trào nông 

dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 

nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới. 
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- Hội thi là “sân chơi” tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân có cơ 

hội được giao lưu văn hoá, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh 

doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, đồng 

thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết cán bộ, hội viên nông dân giữa các quận, 

huyện trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức Hội thi với nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả; đảm bảo 

khách quan, công bằng trong đánh giá và thực hiện nghiêm quy chế, thể lệ Hội 

thi; tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ Hội, hội viên nông dân; đảm 

bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Có sự tham gia tích cực của tất cả các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở, 

các chi, tổ Hội và hội viên nông dân. 

- Huy động, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp “đồng hành 

cùng nhà nông” để có sự hỗ trợ về các mặt như nguồn lực, kiến thức câu hỏi 

thi,... cho Hội thi. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên: “Hội thi Nhà nông đua tài thành phố Cần Thơ, năm 2022”. 

2. Nội dung thi: 

- Tìm hiểu về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Những nội dung về công tác Hội và phong trào nông dân. 

- Kiến thức, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản) an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ số, công nghệ 4.0. 

- Những kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp. 

- Những kiến thức về hợp tác, hội nhập quốc tế. 

- Tìm hiểu kiến thức về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu, nông dân văn minh. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Phạm vi: 

Hội thi Nhà nông đua tài thành phố Cần Thơ được tổ chức trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. 

2. Đối tƣợng dự thi 

Là cán bộ chi Hội, tổ Hội và hội viên nông dân hiện đang sinh hoạt trong 

các chi Hội, tổ Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

3. Điều kiện tham gia dự thi 
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- Thí sinh tham gia đội thi phải có phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban 

Tổ chức Hội thi) và phải có thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam để Ban Tổ 

chức Hội thi kiểm tra khi dự thi. 

- Các quận, huyện nộp danh sách trích ngang và ảnh 4x6 cm của các thí 

sinh trong đội dự thi, thí sinh không đúng đối tượng đã đăng ký không được dự 

thi; Trong quá trình dự thi nếu phát hiện đội nào có thí sinh ngoài danh sách 

đăng ký dự thi, Ban  Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả của đội tuyển. 

- Trong trường hợp đặc biệt nếu cần thay đổi thí sinh, phải báo cáo bằng 

văn bản với Ban Tổ chức Hội thi trước khi diễn ra Hội thi ít nhất 01 (một) ngày. 

Thí sinh thay thế phải có đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi. Quá trình thi các thí sinh 

phải đeo số báo danh, riêng đội trưởng đeo băng choàng do Ban Tổ chức Hội thi 

trang bị. 

- Trang phục dự thi của đội thi do Hội Nông dân cấp huyện lựa chọn phù 

hợp với văn hóa của từng địa phương, dân tộc. 

4. Hình thức tổ chức 

- Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hoá. 

- Mỗi Hội Nông dân cấp huyện thành lập 01 đội dự thi gồm 10 thành viên 

(trong đó tỷ lệ thành viên nữ ít nhất là 40%) để tham gia Hội thi Nhà nông đua 

tài cấp thành phố. 

IV. HÌNH THỨC THI 

Mỗi đội thi sẽ tham gia 04 phần thi, gồm: 

1. Phần 1: Lời chào nông dân 

 - Nội dung thi: Đội thi giới thiệu về quê hương (nhũng đặc trưng về vùng 

đất, con người, kinh tể, văn hỏa...), về hoạt động Hội, phong trào nông dân địa 

phương và thành phần của đội thi. 

 - Hình thức thể hiện: Thông qua giới thiệu bằng lời kết hợp hình ảnh, múa 

hát, thơ ca... 

 - Mỗi đội thi tối đa 10 thí sinh được tham gia. 

 - Thời gian thi: Mỗi đội thể hiện phần thi này trong 06 phút; nếu quá giờ 

sẽ bị trừ điểm, quá 01 phút thì trừ 03 điểm, cứ quá 15 giây tiếp theo trừ 01 điểm, 

quá 02 phút không tính điểm. 

 - Điểm thi tối đa: 20 đỉểm/01 giám khảo. 

 2. Phần 2: Nghe nông dân nói 

 - Nội dung thi: Thuyết trình một vấn đề thuộc các chủ đề sau: 

  + Về sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quảng bá nông 

sản, hàng hóa của nông dân giai đoạn hiện nay. 

  + Sáng kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng công nghệ 

số... trong sản xuất nông nghiệp. 
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  + Xây dựng nông thôn mới; hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, 

họp pháp của nông dân; trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, bài trừ hủ 

tục lạc hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn... 

  + Về xây dựng mô hình tổ hợp tác, họp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi 

giá trị; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

 + Tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn. 

   + Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường nông thôn. 

   + Về xây dựng chi Hội, tổ Hội Nông dân vững mạnh; hội nhập quốc tế. 

   + Về phòng, chống tệ nạn xã hội. 

   + Về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nông nghiệp. 

  về giảm nghèo bền vững. 

 - Hình thức thể hiện: Đội thi cử đại diện thuyết trình bằng lời (được cầm 

văn bản nếu thấy cần). Mỗi đội thi tối đa 03 thí sinh được tham gia. 

 - Thời gian thi: Mỗi đội thể hiện phần thi này trong 05 phút; nếu quá giờ 

sẽ bị trừ điểm, quá 01 phút thì bị trừ 03 điểm, cứ quá 15 giây tiếp theo trừ 01 

điểm, quá 02 phút không tính điểm. 

  - Điểm thi tối đa: 20 đỉểm/01 giám khảo. 

   3. Phần 3: Kiến thức nhà nông 

 - Nội dung thi: Kiến thức hiểu biết thuộc các chủ đề như phần 2. 

 - Hình thức thi: Các đội trong cùng một Bảng thi sẽ cùng nhau trả lời 10 

câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra theo hình thức trắc nghiệm. 

 - Đội thi được tham gia tối đa 03 thí sinh. 

- Thời gian tối đa cho mỗi câu hỏi và trả lời là 30 giây. 

- Điểm thi tối đa: 30 điểm/01 giảm khảo (mỗi câu tính 03 điếm). 

 4. Phần 4: So tài nhà nông 

 Phần thi này nhằm mục đích thể hiện năng khiếu, nghệ thuật, kỹ năng làm 

việc nhóm, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên nông dân bằng các 

Tiểu phẩm vui (Kịch nói, Chèo, Tuồng, Ca hò, Cải lương...) 

   - Hình thức thể hiện: Sân khấu hóa. 

 - Nội dung: Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phê phán những 

thói hư, tật xấu diễn ra ở nông thôn; tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu điển 

hình... theo các chủ đề như phần 2. 

  - Ban Giám khảo chấm điểm trên cơ sở nội dung kịch bản được các đội gửi 

về trước và kết quả diễn xuất trong Hội thi; kịch bản được thể hiện trên văn bản 

đánh máy vi tính, khổ giấy A4 gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước 07 ngày diễn ra 

Hội thi để chấm điểm nội dung. 
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- Mỗi đội thi tối đa 10 thí sinh được tham gia. 

 - Thời gian thi: Mỗi đội thể hiện phần thi này trong 07 phút; nếu quá giờ sẽ 

bị trừ điểm, quá 01 phút thì trừ 05 điểm, cứ quá 15 giây tiếp theo trừ 01 điểm, 

quá 02 phút không tính điểm. 

 - Điểm thi tối đa: 30 điểm/01 giám khảo. 

V. THỂ THỨC, CÁCH TÍNH ĐIỂM THI 

1. Thể thức 

Các đội sẽ tham gia thi vòng tròn một lượt và trãi qua 4 phần thi. Mỗi đội 

sẽ bốc thăm 1 lần và thi các phần theo thứ tự bôc thăm, có 3-5 phút để chuẩn bị 

trên sân khấu. 

2. Cách tính thành tích 

- Kết thúc 04 phần thi, căn cứ vào tổng sổ điểm của các đội thi, Ban Giám 

khảo, Ban Tổ chức Hội thi xếp hạng các đội có điểm số từ cao xuống thấp để 

trao các giải: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. 

- Trường hợp có từ 02 đội bằng điểm thi, Ban Giám khảo sẽ xác định lần 

lượt bằng các cách sau: 

+ Các đội thi phần thi phụ. 

+ Hoặc bốc thăm. 

  Phần thi phụ: Nếu sau khi kết thúc các phần thi, có từ hai đội trở lên bằng 

điểm nhau thuộc trong số các đội được xếp giải nhất, giải nhì hoặc giải ba sẽ tham 

gia phần thi này bằng cách loại trực tiếp. Phần thi sẽ dừng lại nếu có một đội trả 

lời đúng và đội kia trả lời sai. Có tối đa 03 câu hỏi, nếu các đội đều trả lời đúng 

hoặc đều không trả lời chính xác thì sẽ bốc thăm để xác định đội đạt giải. 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 

- Hội thi cấp thành phố: dự kiến tổ chức trong tháng 6/2022, 01 ngày. 

- Cấp huyện: thành lập 01 đội dự thi gồm 10 thành viên (trong đó tỷ lệ 

thành viên nữ ít nhất là 40%) và báo cáo về Ban Tổ chức Hội thi cấp thành phố 

trƣớc ngày 25/3/2022 (theo mẫu của Ban Tổ chức). 

2. Địa điểm: 

Dự kiến tổ chức Hội thi tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ. 

VII. KHEN THƢỞNG 

1. Cơ cấu giải thƣởng: 

Cơ cấu giải thưởng gồm: 

- 01 giải nhất. 

- 01 giải nhì. 
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- 02 giải ba. 

- 04 giải khuyến khích. 

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

- Ban Tổ chức Hội thị có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của các 

đoàn trước khi kết thúc Hội thi. 

- Các đoàn có khiếu nại thì cử đại diện lãnh đạo đoàn gặp Ban Tổ chức 

Hội thi trình bày (hoặc bằng văn bản). 

- Quyết định của Ban Tổ chức Hội thi là quyết định giải quyết cuối cùng. 

VIII. KINH PHÍ 

1. Cấp huyện: 

Hội Nông dân các quận, huyện tự đảm bảo chi phí cho đội dự thi của đơn vị mình. 

2. Hội thi cấp tthành phố: 

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đảm bảo kinh phí khen thưởng, khâu tổ 

chức (địa điểm, hội trường, cờ lưu niệm, ban tổ chức, ban giám khảo và các tiểu 

ban chuyên môn, tuyên truyền trên báo chí, phát thanh truyền hình,…) 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thƣờng vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ: 

- Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi Nhà nông đua tài thành phố Cần Thơ năm 

2022, thành phần gồm: Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng 

ban; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm Phó Trưởng ban; 

đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, lãnh đạo doanh nghiệp đồng hành cùng Hội 

thi làm thành viên Ban Chỉ đạo Hội thi. 

- Thành lập Ban Tổ chức Hội thi gồm các đồng chí Thường trực Hội Nông 

dân thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban và Văn phòng. Ban 

Tổ chức Hội thi tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập Ban Giám khảo, các tiểu ban 

chuyên môn và Tổ Thư ký để giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi. 

- Vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, quà tặng để Hội thi thêm 

phần sôi động. 

         2. Văn phòng Hội Nông dân thành phố: 

         Tham mưu, phối hợp với các Ban, đơn vị có liên quan, tham mưu Ban 

Thường vụ Hội Nông dân thành phố về kinh phí và dự toán kinh phí tổ chức Hội 

thi. 

         3. Ban Kinh tế - Xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân: 

Tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi về nội dung, chuyên môn.  

         4. Ban Xây dựng Hội: 

Chịu trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ về Hội thi và thiết kế, trang trí sân khấu phục vụ Hội thi. 
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        5. Hội Nông dân các quận, huyện: 

- Báo cáo cấp ủy về việc tham gia Hội thi và tranh thủ sự lãnh đạo của 

Đảng, chính quyền xin kinh phí cho đội tham gia Hội thi. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn cho đội dự thi thực hiện đúng thể lệ Hội thi và tạo 

điều kiện thuận lợi cho đội tham gia Hội thi đạt chất lượng tốt nhất. 

Hội thi Nhà Nông đua tài thành phố Cần Thơ năm 2022 là một trong những 

hoạt động trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2022. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu Văn phòng, các Ban trực thuộc 

Hội Nông dân thành phố và Hội Nông dân các quận, huyện nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì phát sinh cần báo cáo 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Trung ương Hội NDVN; 

- Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ; 

- Thường trực HND TPCT; 

- UV.BTV HND TPCT; 

- HND 8 quận, huyện; 

- Lưu VT, Ban KT-XH&Quỹ HTND. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phƣơng 
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