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Cần Thơ, ngày 17 tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tham gia Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 

vòng bán kết và chung kết tại tỉnh An Giang 

----- 
  

Căn cứ Kế hoạch số 322-KH/HNDTW, ngày 09/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn 

quốc lần thứ V, năm 2022; 

Căn cứ Thể lệ số 01-TL/BCĐ-HNDTW, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, 2022 về Thể lệ Hội thi Nhà 

nông đùa tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022; Căn cứ Quy chế số 03-QC/HNDTW, 

ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc 

lần thứ V về Quy chế Hội thi Nhà nông đùa tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022; 

Căn cứ kết quả Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022, khu 

vực IV được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu. Đội Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đạt 

giải nhất bảng H. Đội Hội Nông dân thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng 

bán kết và chung kết, được tổ chức tại tỉnh An Giang, 

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi Nhà 

nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022, vòng bán kết và chung kết được tổ 

chức tại tỉnh An Giang, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

Tham mưu Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ chuẩn bị các 

phần việc tham gia Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc vòng bán kết và chung kết 

tại tỉnh An Giang đúng Kế hoạch, Thể lệ của Ban tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài 

vòng bán kết và chung kết toàn quốc lần thứ V, năm 2022. 

 II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Công tác chuẩn bị: 

a. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi: 

           - Thời gian: Hội thi diễn ra vào khoảng thời gian từ ngày 29/9/2022 đến 

03/10/2022. 

           - Địa điểm: Tại tỉnh An Giang. 

b. Chuẩn bị kịch bản: 

           Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ định hướng chủ đề, phân 

công thành viên để phối hợp đơn vị viết kịch bản sân khấu hóa cho các phần thi. 
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c. Thời gian và địa điểm tập luyện: 

 - Thời gian tập huấn và tập dượt là 15 ngày: Từ ngày 13/9/2022 đến 

27/9/2022. 

- Địa điểm: tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 

2. Công tác huấn luyện: 

         Hội Nông dân thành phố bố trí thời gian để các thành viên của đội dự thi 

huấn luyện, tập dượt 4 phần thi bắt buộc với các nội dung như sau. 

         2.1. Phần thi thứ nhất: “Lời chào nông dân”  

         Nội dung giới thiệu những đặc trưng về thành phố Cần Thơ:  

         - Diện tích, dân số, có sân bay, cảng biển, cầu cần Thơ, đền thờ các Vua 

Hùng. 

         - Tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp, tình hình sản xuất nông 

nghiệp, cánh đồng lớn, sản phẩm OCOP, xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao. 

- Khu đô thị sông nước, mô hình cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái. 

- Chủ trương chính sách lớn ưu tiên phát triển thành phố Cần Thơ. 

- Giới thiệu thành viên của đội. 

- Kết hợp với múa minh họa cho phần thi thêm sinh động. 

       2.2. Phần thi thứ hai: “Nghe nông dân nói”  

Đây là phần thi hình thức thuyết trình một vấn đề được chọn. Đội sẽ phân công 

thành viên để tham gia phần thi theo nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hướng 

đến nông nghiệp sinh thái, nông dân hiện đại, nông thôn văn minh. 

         2.3. Phần thi thứ ba: “Kiến thức nhà nông”  

Ban Thường vụ Hội nông dân thành phố Cần Thơ trực tiếp tập huấn cho 3 

thành viên Đội dự thi về các câu hỏi do Ban Tổ chức phát hành. 

Ban Tổ chức tham gia Hội thi của Hội Nông dân thành phố Cần Thơ thường 

xuyên tập huấn và kiểm tra kiến thức của các thành viên tham gia phần thi này. 

2.4.  Phần thi thứ tư: “So tài nhà nông” 

Đây là hình thức sân khấu hóa, với nội dung như sau: 

- Tình hình sản xuất của nông dân: tự phát, tràn lan, sản xuất theo số lượng; 

không tham gia kinh tế hợp tác; vấn đề không tuân thủ hợp đồng đã ký kết; sản 

xuất không an toàn. 

- Hướng giải quyết: liên kết sản xuất, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sản xuất 

theo hợp đồng và sản xuất an toàn. 
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- Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Trong đó có xây dựng trung tâm 

liên kết vùng, giải pháp tập trung hỗ trợ phát triển tiêu thụ hàng hóa cho vùng 

ĐBSCL. 

- Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

3. Tổng duyệt các phần thi:  

Hội Nông dân thành phố báo cáo để Ban Tuyên giáo Thành ủy duyệt về nội 

dung kịch bản dự thi trước ngày 06/9/2022. 

Hội Nông dân thành phố tiến hành duyệt chương trình đợt 1 (ngày 

23/9/2022) để có bước điều chỉnh trong quá trình tập dượt. 

Tổ chức tổng duyệt vào ngày 27/9/2022. Thành phần kiểm duyệt: mời đại 

diện Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Dân vận Thành ủy; Sở Văn hóa – Thể thao và 

Du lịch thành phố; Thường trực Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, thành viên 

Đoàn dự thi Nhà nông đua tài toàn quốc, vòng chung kết tại An Giang và Thường 

trực Quận ủy Thốt Nốt. 

4. Cổ động viên Hội thi: 

 Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố cử 40 cán bộ, hội viên tham gia cổ 

vũ đội dự thi. 

5. Kinh phí phục vụ Đội dự thi: 

 Hội Nông dân thành phố Cần Thơ dự toán kinh phí xin cấp bổ sung từ nguồn 

ngân sách thành phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phân công cán bộ 

công chức tham gia đoàn dự thi. Đoàn dự thi thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

-  Tham mưu Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ 

chức tham gia Hội Nhà nông đua tài lần V - năm 2022, vòng bán kết và chung kết 

được tổ chức tại tỉnh An Giang, 

-  Theo dõi, hỗ trợ xây dựng kịch bản, tập luyện các phần thi, đảm bảm đúng 

thời gian, nội dung.  

-  Tham mưu Ban thường vụ phân bổ cổ động viên tham dự. 

-  Dự trù kinh phí, chuẩn bị hậu cần cho đội dự thi và cổ động viên. 

-  Xây dựng kịch bản dự thi thông qua Ban Thường vụ Hội Nông dân thành 

phố Cần Thơ phê duyệt, tổ chức tập dượt, huấn luyện Đội dự thi. 

2. Hội Nông dân quận Thốt Nốt phối hợp cùng Đoàn dự thi động viên, khích 

lệ tinh thần và theo dõi quá trình tập dượt của các thành viên Đội dự thi. 
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           - Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt và các đơn vị liên quan tạo 

mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho Đội tham gia Hội thi. 

           - Phối hợp Đoàn dự thi lựa chọn đơn vị viết kịch bản, phân công các thành 

viên trong đội dự thi phù hợp.  

           - Phối hợp chuẩn bị địa điểm cho đội thi tập dượt, các lần duyệt của Ban 

Thường vụ Hội  Nông dân thành phố Cần Thơ. 

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

Thơ về Tham gia Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 Vòng 

bán kết và chung kết tại tỉnh An Giang. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề 

phát sinh, kịp thời phản ảnh đến Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố để hỗ 

trợ, giải quyết. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Ban Tuyên Giáo Thành ủy; 
- UV.BTV Thành Hội; 
- HND quận Thốt Nốt; 
- Kế toán cơ quan; 
- Lưu: VT, Ban KT-XH&Quỹ. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phƣơng 
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