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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2021 

của Thành uỷ Cần Thơ đối với các cấp Hội Nông dân thành phố 

                                                               ----- 

 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, Ban 

Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2021 của Thành uỷ Cần Thơ về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, đối với các cấp Hội Nông dân 

thành phố như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong việc đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động của các cấp Hội Nông dân thành phố; xác định là nhiệm vụ chính trị quan 

trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị, bảo đảm sự 

lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng. 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội Nông dân thành 

phố nhằm phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của các cấp Hội 

Nông dân thành phố trong công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động hội viên, nông 

dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, 

cũng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội lần thứ XIII của Đảng; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; củng cố và tăng cường 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với 

nhân dân. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

          Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội đối với việc đổi mới 

nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội Nông dân thành phố. Phát huy 

vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, tập hợp, 

vận động nông dân; cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của 

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

dựng chính quyền; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong các hoạt động, phát 

huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân thành phố trong xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó mật 
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thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây 

dựng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể:  

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và các 

tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và 

toàn xã hội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong 

xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội Nông dân thành 

phố Cần Thơ. 

Vận dụng sự lãnh đạo của Đảng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, 

nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân thành phố 

Cần Thơ. 

Đổi mới nội dung phương thức phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân với 

các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đẩy mạnh thực 

hiện quy chế phối hợp với chính quyền các cấp tạo cơ chế phát huy tính dân chủ đại 

diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Hội viên Nông dân và của 

nhân dân. 

Phát huy vai trò của các cấp Hội và các cá nhân, hội viên, nông dân tiêu biểu 

trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân. Hàng năm đổi mới nội dung 

phương thức tuyên truyền vận động hội viên, nông dân nâng cao chất lượng sản 

xuất theo phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Phối 

hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ nông 

dân về khoa học kỹ thuật, nguồn vốn, vật tư, phân bón.  

Đổi mới, nâng cao Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đảm bảo mọi chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều được hội viên, nông dân tham gia góp ý 

tạo sự đồng thuận cao. 

Tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp ở 

khu dân cư, tổ dân phố, vùng đồng vào dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp 

gắn với việc phát triển và nâng cao chất lượng của hội viên, nông dân và đội ngũ 

cán bộ cốt cán. 

Thực hiện tốt công tác phát triển, quản lý chặt chẽ hội viên, nông dân đến 

năm 2025, tỷ lệ quần chúng tham gia vào hội viên, nông dân đạt trên 74% dân số 

trong độ tuổi. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các 

cấp Hội Nông dân thành phố. 

  Tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; đồng thời thường xuyên kiểm tra sơ kết, tổng kết, đánh giá kiểm điểm việc tổ 

chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn.  
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Xác định rõ chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo nhà 

nước quản lý và nhân dân làm chủ nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng tính tiền 

phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy tính năng động sáng tạo của Hội 

Nông dân phù hợp với tôn chỉ mục đích và chức năng, nhiệm vụ của Hội. 

Đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm tạo điều kiện cho các cấp Hội Nông dân 

thành phố hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, 

nông dân. 

 Nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về vị trí, vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ của các cấp Hội Nông dân thành phố trong công tác tuyên truyền, vận 

động, tập hợp hội viên, nông dân trong việc thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tạo sự đồng thuận cao trong xã hội 

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Thực hiện tốt quan điểm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị xã hội làm nồng cốt để nhân dân làm chủ. Tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 

dân giám sát, dân thụ hưởng” thông qua hoạt động của các cấp Hội Nông dân thành 

phố. Các cấp Hội Nông dân thành phố tập trung các hoạt động hướng về cơ sở gần 

nông dân, hiểu nông dân, hỗ trợ phục vụ nông dân, được nông dân tin cậy.  

3. Tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, 

góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 

217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện 

xã hội mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và quyết định 

218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính Trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền. 

Hội Nông dân các cấp thành phố tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm hướng 

dẫn, vận động nông dân, phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực thực hiện có 

hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, tình 

hình sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân; phới hợp các ngành, các cấp, doanh 

nghiệp, ngân hàng, nhà khoa học có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn tổ chức tốt hội nghị, hội thảo, đối thoại... tổng hợp các 

ý kiến đóng góp, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp ủy đảng, chính quyền 

xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế của nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền. 

4. Đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của các cấp Hội Nông dân 

thành phố. 

4.1. Đổi mới nội dung 
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 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận 

động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo 

hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, tăng cường đồng thuận, cũng cố niềm 

tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức 

mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Xây dựng và triển khai triển các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 

nước với những nội dung trọng tâm, thực chất, sát hợp với đặc điểm tình hình, nội 

dung công tác Hội và phong trào nông dân, thu hút được đông đảo hội viên, nông 

dân tham gia, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân 

đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nông dân.  

 Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động, các phong 

trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội ý nghĩa, thiết thực, bền vững, dễ hiểu, 

dễ làm, dễ thực hiện, phù hợp với công tác Hội và phong trào nông dân thành phố; 

Luôn chú trọng phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, có hiệu 

quả bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương, đơn vị. 

4.2. Đổi mới phƣơng thức 

Phát huy vai trò, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu, nâng cao nhận thức 

của cán bộ, công chức của các cấp Hội Nông dân thành phố, nâng cao đạo đức công 

vụ, tinh thần phục vụ nhân dân; thường xuyên quan tâm tiếp xúc, lắng nghe và giải 

quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống nông dân, những bất cập, vướng 

mắc trong nông dân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nông dân. 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân; tập 

trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy tính năng động, sáng tạo của 

Hội Nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phù hợp với đặc điểm 

tình hình địa phương, đơn vị. 

 Quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, nông dân, tăng cường 

công tác quản lý hội viên, nông dân (quản lý trên máy). Nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi, tổ Hội có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực chất. 

Thường xuyên đổi mới tác phong, phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, 

linh hoạt của đội ngũ cán bộ làm công tác Hội, đảm bảo hiệu quả, giản dị gần nông 

dân, sát cơ sở. 

5. Tăng cƣờng công tác phối hợp giữa chính quyền với các cấp Hội Nông 

dân thành phố. 

Các cấp Hội Nông dân thành phố thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy 

chế dân chủ cơ sở, các quy chế phối hợp, ký kết liên tịch, chương trình phối hợp 

công tác giữa các ban ngành, đoàn thể. 

Tăng cường, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động tập hợp 

nông dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp những ý kiến, kiến 

nghị của nông dân, các chi, tổ Hội, các tổ hợp tác, hợp tác xã, phản ánh đến cấp uỷ 
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Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết góp phần cùng chính 

quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. 

Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, bảo đảm các điều 

kiện cơ bản, cần thiết để các cấp Hội Nông dân thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, Nghị quyết đại hội tại Đảng 

bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nghị quyết Đại hội Hội 

Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. 

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ Hội 

Nông dân các cấp thành phố đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Xây dựng tổ chức các cấp Hội thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và 

tổ chức, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu thực sự là chỗ dựa vững chắc cho nông 

dân. 

Tiếp tục chú trọng đổi mới sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội Nông dân các cấp đảm 

bảo chặt chẽ, đúng theo quy định. 

Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ làm công tác Hội, nhất là cán bộ chi hội, tổ hội nâng cao bản lĩnh chính trị, có 

phẩm chất đạo đức, năng lực và kỹ năng vận động nông dân, nhận thức đúng đắn về 

đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có kiến thức về 

nghiệp vụ công tác Hội và kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học kỹ thuật… đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Xây dựng Hội tham mưu Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố triển 

khai thực hiện kế hoạch này; sơ kết, tổng kết hàng năm kết quả thực hiện kế hoạch. 

- Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện căn cứ kế hoạch này, xây dựng 

kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị, đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2021 

của Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ đối với các cấp Hội Nông dân thành phố 

Cần Thơ./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Ban Dân vận Thành ủy (b/c); 

- MTTQVN thành phố; 

- Thường trực Thành Hội; 

- UVBTV Thành Hội; 

- HND quận, huyện; 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phƣơng 
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