
 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HỘI NÔNG DÂN TP CẦN THƠ 

* 

Số 273 -TB/HNDT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Cần Thơ, ngày 07 tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 
V/v viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố  

Quý IV/2022 

----- 

 

Căn cứ Quyết định số 143-QĐ/HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông 

tin điện tử Hội Nông dân Cần Thơ. 

Nhằm truyển tải đa dạng thông tin, hình ảnh trên Trang thông tin điện tử Hội 

Nông dân thành phố (Website Hội Nông dân thành phố - địa chỉ truy cập: 

www.hoinongdan.cantho.gov.vn), Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần 

Thơ thông báo đến các thành viên Ban Biên tập Website Hội Nông dân thành phố 

và cộng tác viên tham gia viết tin, bài quý IV/2022 với các nội dung như sau: 

I. THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP 

1. Văn phòng: 

- Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Hội Nông dân 

thành phố Cần Thơ về công tác Hội và phong trào nông dân quý IV/2022.  

- Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng và định hướng nhiệm 

vụ tập trung 03 tháng cuối năm 2022. 

- Triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân 

thành phố “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động, 

hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển 

sản xuất”. 

- Phong trào thi đua thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 

2022 của các quận, huyện Hội.  

- Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm 

kỳ 2018-2023. 

2. Ban Xây dựng Hội 

- Tuyên truyền các chương trình, đề án của Thành uỷ về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn; chủ đề Nghị quyết năm 2022 của Thành ủy; chủ đề năm 2022 của 

Ban Thường vụ Thành Hội, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kỷ 

niệm các ngày lễ lớn... 

- Tuyên truyền Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố đối thoại với nông dân 

thành phố (tháng 10/2022). 

- Kết quả thực hiện 03 Nghị quyết (04,05,06) của Trung ương Hội, cụ thể là 

các Kế hoạch (57,58,59) của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về xây dựng 
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chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; phát triển hội viên mới, quản lý hội viên; xây 

dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. 

- Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác tổ chức xây dựng Hội.   

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

- Thông tin về phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 

2022. 

- Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho hợp 

tác xã, tổ hợp tác và các cá nhân hội viên, nông dân; vận động hội viên, nông dân 

xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, phát triển chuỗi giá trị nông sản. 

- Phối hợp với Bưu điện thành phố, Viettel Cần Thơ hỗ trợ hộ sản xuất nông 

nghiệp đưa nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh 

tế số nông nghiệp, nông thôn. 

- Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô 

thị văn minh; năm 2022; tham gia Bảo vệ môi trường, BHYT, BHXH, “Gia đình 

nông dân văn hóa” … 

- Hỗ trợ nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ, quảng bá và tiêu thụ 

sản phẩm.... 

- Công tác vận động và quản lý, cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022. 

II. CỘNG TÁC VIÊN HỘI NÔNG DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN 

1. Hội Nông dân quận Thốt Nốt 

- Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Vai trò của các cấp Hội giúp nông dân sản xuất nông nghiệp kết hợp dịch 

vụ du lịch. Công tác an sinh xã hội, xây dựng mái ấm nông dân. 

- Giới thiệu các mô hình hợp tác phát triển sản xuất có hiệu quả theo chuỗi 

giá trị; trong đó tập trung giới thiệu các dự án hiệu quả từ việc sử dụng nguồn vốn 

Quỹ Hỗ trợ nông dân. 

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hội viên nông 

dân; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2018-2023. 

2. Hội Nông dân quận Ô Môn 

- Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Kết quả khi được chọn là địa phương thí điểm thực hiện Nghị quyết số 04 

của Trung ương Hội về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 

Nông dân nghề nghiệp. 

- Phát huy tiềm năng kinh tế vườn; hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình 

phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị.  

- Giới thiệu các mô hình trồng rau màu hiệu quả, đạt giá trị kinh tế cao; chú 

trọng giới thiệu các dự án hiệu quả từ việc sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông 

dân. 



3 

 

 

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hội viên nông 

dân; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2018-2023. 

3. Hội Nông dân quận Bình Thủy 

- Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Giới thiệu các mô hình liên kết hợp tác sản xuất chuyên canh cây ăn trái 

kết hợp xây dựng điểm tham quan-du lịch sinh thái vườn; đặc biệt, giới thiệu các 

dự án hiệu quả từ việc sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. 

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hội viên nông 

dân; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2018-2023. 

4. Hội Nông dân quận Cái Răng 

- Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của quận Cái Răng; 

những mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh 

tế cao. 

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hội viên nông 

dân; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2018-2023. 

5. Hội Nông dân huyện Thới Lai 

- Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Kết quả khi được chọn là địa phương thí điểm thực hiện Nghị quyết số 06 

về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

- Giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp khác hiệu quả kinh tế cao; các 

sản phẩm OCOP của huyện Thới Lai; trong đó, chú trọng giới thiệu các dự án hiệu 

quả từ việc sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. 

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hội viên nông 

dân; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2018-2023. 

6. Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ 

- Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Kết quả khi được chọn là địa phương thí điểm thực hiện Nghị quyết số 05 

về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên.  

- Giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo 

chuỗi giá trị; mô hình kinh tế hiệu quả, nông dân tiêu biểu; các dự án hiệu quả từ 

việc sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. 

- Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hội viên nông 

dân; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2018-2023. 
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7. Hội Nông dân huyện Phong Điền 

- Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Giới thiệu những hộ hội viên nông dân sản xuất nông nghiệp gắn với phát 

triển du lịch sinh thái; những mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh 

mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hội viên, nông 

dân; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2018-2023. 

8. Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh 

- Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

- Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá 

trị; phát triển cánh đồng mẫu lớn. 

- Giới thiệu những mô hình làm ăn có hiệu quả; các sản phẩm OCOP. 

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hội viên nông 

dân; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2018-2023. 

Lưu ý: Các thành viên Ban Biên tập, cộng tác viên Hội Nông dân các quận, 

huyện tham gia viết tin, bài có đính kèm hình ảnh minh họa, tuy nhiên hình ảnh 

gửi file riêng, không chèn hình ảnh vào file tin bài. Bài viết ngắn gọn, súc tích 

(khoảng 500 – 600 từ).  

Hằng quý, Ban Biên tập Website Hội Nông dân thành phố sẽ chọn bài viết, 

hình ảnh có chất lượng gửi Trang thông tin điện tử Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam. 

Đề nghị bài viết của các thành viên Ban Biên tập, cộng tác viên Hội Nông 

dân các quận, huyện gửi qua địa chỉ Email (nxktdiem@cantho.gov.vn) của 

Nguyễn Xuân Kim Thúy Diễm, Chuyên viên Văn phòng Hội Nông dân thành phố, 

Thư ký Ban Biên tập Website Hội Nông dân thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HND TPCT; 

- Ban Biên tập Website Hội Nông dân 

thành phố; 

- Hội Nông dân 8 quận, huyện; 

- Lưu: VT. 

T/L THƯỜNG TRỰC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Út 

(Phó Trưởng Ban Biên tập Website  

Hội Nông dân thành phố) 
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