
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội giỏi” năm 2022 

----- 
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa IX, 

nhiệm kỳ 2018 – 2023; chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân 

Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022). Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây 

dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội giỏi” năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

Nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ về công tác Hội và 

phong trào nông dân cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, nhất là cấp quận, huyện và 

cơ sở. Đồng thời là dịp để cán bộ Hội giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp 

phần củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

Thông qua Hội thi nhằm đánh giá trình độ, năng lực, kỹ năng, phương pháp 

hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ Hội Nông dân; từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 

chất lượng, tránh hình thức, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ Hội các cấp. 

II. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Đối tƣợng: là cán bộ Hội xuất sắc của quận, huyện. 

2. Số lƣợng: Mỗi quận, huyện chọn cử 01 cán bộ tham dự. 

3. Điều kiện dự thi: 

Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện lập danh sách cán bộ Hội đăng ký 

dự thi gửi về Ban Tổ chức trƣớc khi diễn ra Hội thi 15 ngày (theo mẫu gửi kèm). 

Cán bộ dự thi phải đúng đối tượng, trường hợp có thay đổi thí sinh, phải báo cáo Ban 

Tổ chức bằng văn bản và gửi Ban Tổ chức trước khi diễn ra hội thi ít nhất 03 ngày. 

III. NỘI DUNG THI 

Tập trung một số nội dung sau: 

1. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. 

2. Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp. 
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4. Nội dung 03 Nghị quyết (04, 05, 06) của Trung ương Hội; 03 Kế hoạch (57, 

58, 59) của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về xây dựng tổ chức Hội vững 

mạnh. 

5. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. 

6. Quỹ hỗ trợ nông dân. 

7. Vai trò Hội Nông dân trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đô thị văn 

minh; bảo vệ môi trường; kinh tế hợp tác. 

IV. HÌNH THỨC THI:  

Được thể hiện thông qua 03 phần thi cụ thể: 

1. Phần thi Kỹ năng thuyết trình: 

Ban Tổ chức định hướng một số chủ đề thi thuyết trình có liên quan đến nhiệm 

vụ công tác Hội và phong trào nông dân. 

Đại diện đơn vị quận, huyện sẽ bốc thăm chọn chủ đề (trước khi diễn ra Hội 

thi 60 ngày), chuẩn bị đề cương thuyết trình và gửi đề cương về Ban Tổ chức trước 

khi diễn ra Hội thi 15 ngày. 

Khi thi, thí sinh có thể thuyết trình cùng với các dụng cụ, trang thiết bị hỗ trợ 

để trình bày. 

Thời gian dành cho phần thi này là 10 phút, điểm tối đa 20 điểm (phần nội 

dung tối đa 15 điểm; cách diễn đạt, có minh chứng cụ thể, có đầu tư bài thuyết trình 

05 điểm); nếu quá giờ 01 phút trừ 01 điểm do Ban Giám khảo quyết định. 

2. Phần thi Kiến thức: 

Bằng phương pháp trắc nghiệm, câu hỏi do Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị, mỗi 

thí sinh trả lời 10 câu hỏi/bộ đề (trước khi diễn ra Hội thi 60 ngày, Ban Tổ chức sẽ 

gửi trước cho thí sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm để thí sinh có sự chuẩn bị trước). 

Thí sinh dự thi bắt thăm bộ đề, MC đọc câu hỏi và thí sinh trả lời, thời gian thi 

5 phút. Điểm tối đa phần thi này là 10 điểm (mỗi câu đúng 01 điểm). 

3. Phần thi Năng khiếu: 

Các thí sinh tự chọn và đăng ký về Ban Tổ chức Hội thi thể loại thi phù hợp 

với năng khiếu của mình như hát, ca cổ, kể chuyện… trước khi diễn ra Hội thi 15 

ngày. Nội dung về ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, phản ánh đời sống 

sinh hoạt nông thôn, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông dân thời 

kỳ hội nhập… Thời gian dành cho phần thi này là 07 phút, điểm tối đa 15 điểm. 

Ngoài 03 phần thi trên, Ban Giám khảo sẽ cho điểm thưởng toàn phần, điểm 

thưởng tối đa 5 điểm (trình bày đúng nội dung, trang phục, cách thể hiện và tác 

phong tốt…). 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ, GIẢI THƢỞNG, CHƢƠNG 

TRÌNH HỘI THI 

1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức trong tháng 8/2022. 
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2. Địa điểm: Tại Hội trường Đoàn thể quận Ô Môn (có thông báo sau) 

3. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí thành phố cấp cho Hội thi. 

4. Cơ cấu giải thƣởng:  

- 01 giải nhất 

- 01 giải nhì 

- 01 giải ba  

- 05 khuyến khích 

5. Chƣơng trình Hội thi: (do Ban Tổ chức điều hành) 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu khai mạc Hội thi. 

- Thông qua quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký Hội 

thi (mời Ban giám khảo, Thư ký vào vị trí) 

- Thông qua chương trình Hội thi. 

- Đại diện Ban Giám khảo thông qua thể lệ Hội thi. 

- Tiến hành thi. 

- Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký thống nhất chấm điểm. 

- Công bố kết quả, trao giải. 

- Phát biểu bế mạc Hội thi. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội giỏi” thành phố năm 2022: 

Triển khai phân công công việc cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi. Phối hợp với Văn phòng, Ban Xây dựng Hội, Ban 

Kinh tế - Xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân chuẩn bị đầy đủ nội dung thi; cách thức tổ 

chức, điều khiển hội thi chu đáo, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, chặt chẻ, chất 

lượng cao. 

2. Giao Ban Xây dựng Hội: 

Tham mưu tờ trình thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội 

thi; triển khai tuyên truyền Hội thi đến tất cả cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn 

thành phố. Phối hợp với Văn phòng dự trù toàn bộ kinh phí tổ chức Hội thi; tham gia 

vận động kinh phí cho Hội thi. Phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội và Quỹ hỗ trợ nông 

dân tham mưu biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm, chủ đề thuyết trình, đáp án thông 

qua Ban Tổ chức Hội thi.  

3. Giao Văn phòng Hội Nông dân thành phố: 

Phối hợp với Ban Xây dựng Hội dự trù toàn bộ kinh phí tổ chức Hội thi, tham 

gia vận động kinh phí cho Hội thi. Tham mưu ban hành quyết định khen thưởng các 

giải. Thơ mời Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy và báo, đài tham dự khai mạc.  
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4. Giao Ban Kinh tế - Xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân: 

Phối hợp với Ban Xây dựng Hội tham mưu biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm, 

chủ đề thuyết trình, đáp án thông qua Ban Tổ chức Hội thi. Tham gia vận động kinh 

phí cho Hội thi.  

5. Đối với Hội Nông dân quận, huyện: 

Căn cứ kế hoạch này, báo cáo Cấp ủy cùng cấp xin kinh phí tham gia Hội thi. 

Tuyên truyền Hội thi này đến tất cả cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố 

biết, hưởng ứng. Chọn và cử cán bộ Hội đơn vị mình tham gia dự thi, có hỗ trợ và 

chuẩn bị các điều kiện để góp phần cho hội thi thành công tốt đẹp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội giỏi” năm 2022 của Ban 

Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban TG, TC, KT TW Hội; 

- Ban TG , BDV Thành ủy;  

- Thường trực HNDTP; 

- VP, các Ban HNDTP; 

- HND quận, huyện; 

- Lưu: VT, BXDH. 

 

 T/M BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phƣơng 
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