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KẾ HOẠCH 
Tham gia ngày hội Tam nông: “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, 

An Giang – năm 2022” 

----- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 472-KH/HNDTW, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về kế hoạch tổ chức Ngày hội 

Tam nông: “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, An Giang – năm 2022,  

Thực hiện Công văn số 4352-CV/HNDTW, ngày 27 tháng 7 năm 2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tham gia Ngày hội 

Tam nông: “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, An Giang – năm 2022”, 

Thực hiện Công văn số 3080/UBND-KT, ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tham gia Ngày hội Tam nông: “Nông 

nghiệp – Nông dân – Nông thôn, An Giang” – năm 2022, 

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

gia Ngày hội Tam nông do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại tỉnh 

An Giang, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

- Ngày hội Tam nông: “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, An Giang – 

năm 2022” là nơi kết nối các hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa các tổ chức, cá 

nhân và người dân; xây dựng môi trường liên kết cung, cầu trong sản xuất và tiêu 

thụ nông sản, các sản phẩm kinh tế chủ lực đặc sản của địa phương trên thị trường 

trong và ngoài nước. 

- Thông qua các hoạt động tại Ngày hội Tam nông, còn nhằm mục đích giới 

thiệu, quảng bá nét đặc trưng của thành phố Cần Thơ đến bạn bè các tỉnh và du 

khách quốc tế; tạo môi trường thuận lợi cho các Tổ hợp tác, hợp tác xã và nông 

dân tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản 

phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và tạo dựng uy tín hàng Việt trên thị 

trường trong nước và quốc tế; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế đất nước sau 

đại dịch COVID-19. 

II. THÔNG TIN VỀ FESTIVAL: 

1. Thời gian tham gia: 05 ngày, từ ngày 29/9/2022 đến ngày 03/10/2022. 

2. Địa điểm: Tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

3. Tiêu chuẩn gian hàng: 
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Mỗi gian hàng tiêu chuẩn có diện tích 9m
2
 (3m x 3m), được lắp ghép bằng 

khung nhôm, vách ngăn; trang bị: thảm trải sàn, 02 đèn neon 1,2m, 01 ổ cắm điện, 

01 bàn, 02 ghế, bảng tên đơn vị. 

         4. Đối tƣợng tham gia: 

         - Cử một số cán bộ, công chức Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, Hội Nông 

dân quận, huyện trực tại gian hàng trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội (do Ban 

Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phân công cụ thể). 

         - Cử cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu tham gia Hội thảo và tham quan các 

gian hàng tại Ngày hội Tam nông (01 ngày). 

         5. Phƣơng án trang trí, trƣng bày sản phẩm: 

         a. Trang trí hình ảnh: 

          - Phía ngoài: bảng tên Hội Nông dân thành phố Cần Thơ (có logo Hội). 

         - 02 Poster dựng ở 2 bên gian hàng. 

         - 03 vách được trang trí các hình ảnh dự kiến như sau: 

         + Vách trực diện bên ngoài nhìn vào: hình ảnh Đền thờ các vua Hùng, chợ 

nổi Cái Răng, Bến Ninh Kiều có ảnh Bác (ảnh rộng, có biểu tượng của thành phố 

Cần Thơ), vườn du lịch sinh thái, cá lóc bay.... 

         + Hai vách bên hông: hình ảnh mô hình về các loại cây trồng, vật nuôi là thế 

mạnh và ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 

nông thôn mới, ảnh hoạt động của Hội Nông dân Cần Thơ. 

          - Liên hệ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố xin một số tờ rơi, poster 

quảng bá du lịch của thành phố Cần Thơ để giới thiệu khách tham quan gian hàng. 

         b. Trưng bày: Vận động các tổ chức, cá nhân mang sản phẩm trưng bày. 

- Gạo các loại; 

- Dâu Hạ Châu, cam xoàn  

- Bưởi, vú sữa 

- Một số loại mắm ... 

- Khô cá tra 1 nắng, khô cá tra tẩm ướp,.. 

- Nấm Đông trùng hạ thảo và sản phẩm chế biến từ nấm. 

- Bánh tráng dừa, bánh tráng ngọt Thuận Hưng 

- Rượu mãng cầu,  

- Trà mãng cầu Cường Tím 

- Bột ngũ cốc, bột gạo lứt mè đen. 

- Một số sản phẩm mới công nhận OCOP,… 

         6. Các hoạt động chính: 

         - Tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Cần Thơ tại Ngày hội. 
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         - Tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham quan và dự Hội thảo tại Ngày 

hội. 

          - Xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Chi theo quy định tài chính hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Ban Thường vụ Hội Nông dân phân công nhiệm vụ như sau: 

1. Ban Kinh tế - Xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân: xây dựng Kế hoạch tham 

gia Ngày hội Tam nông do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại An 

Giang, bố trí lịch trực tại gian hàng triển lãm, liên hệ đặt hàng các sản phẩm trưng 

bày; phối hợp với Văn phòng và các Ban Thành Hội tổ chức thực hiện Kế hoạch 

này nhằm hoàn thành tốt Kế hoạch của Trung ương Hội; 

2. Văn phòng: Bố trí xe vận chuyển hàng hóa trưng bày, xe đưa đại biểu 

tham quan; phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân tham mưu 

xin kinh phí, quyết toán kinh phí; phối hợp với các Ban chuyên môn thực hiện. 

3. Ban Xây dựng Hội: phối hợp Văn phòng và Ban Kinh tế - Xã hội  và Quỹ 

hỗ trợ nông dân chuẩn bị maket, trang trí gian hàng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Thường trực Hội Nông 

dân thành phố xem xét, giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tham gia 

Ngày hội Tam nông: “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, An Giang – năm 

2022” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ; 

- Ban Dân vận Thành uỷ; 

- Sở Tài chính TPCT; 

- BTV HND TPCT; 

- Kế toán cơ quan; 

- Lưu VT, Ban KT-XH và Quỹ HTND. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phƣơng 
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