HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH CAO BẰNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*
Số
- KH/HNDT
Cao Bằng, ngày
tháng 9 năm 2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban
Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) về xây dựng tổ
chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh
Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/HNDTW ngày 19/8/2019 về Tổ chức học
tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung
ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch,
vững mạnh.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch tổ chức
học tập, quán triệt và triển triển khai thực hiện 3 Nghị quyết: (1) Nghị quyết về
đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề
nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao
chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết về nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa
VII) như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện để các cấp Hội và
cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản,
cốt lõi của ba Nghị quyết nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội thông qua
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo
của cán bộ, hội viên nông dân.
2. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên
truyền, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ
thể thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội để tạo sự tin
tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 3 Nghị quyết, nhằm xây dựng tổ chức Hội Nông
dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh
vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
3. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết phải đảm bảo nghiêm
túc, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; tăng cường trao đổi, thảo luận, kết hợp nghe
giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu để nắm
chắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 3 Nghị quyết.
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4. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc
học tập, quán triệt, tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội.
II- NỘI DUNG
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII:
- Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban
Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về đẩy mạnh xây
dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 05 - NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban
Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về tăng cường công
tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam.
- Nghị quyết số 06 - NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban
Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong
thời kỳ mới.
III- ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA
ĐIỂM THỰC HIỆN
1. Đối tượng:
- Toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động các cấp Hội.
- Hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.
2. Hình thức, thành phần, thời gian, địa điểm
2.1.1. Cấp tỉnh
- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh;
cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp huyện, thành phố, toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Hội Nông dân tỉnh.
- Thời gian: 1,5 ngày, hoàn thành trước ngày 15/10/2019.
- Địa điểm: Tại Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng.
2.1.2. Cấp huyện
- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện;
Ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn và toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Hội Nông dân huyện.
- Thời gian: Tối thiểu là 1 ngày, hoàn thành trước 30/10/2019.
- Địa điểm: Tại các địa phương, do các huyện, thành Hội quy định.
2.1.3. Cấp cơ sở
- Căn cứ vào tình hình cụ thể để xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai
phổ biên, quán triệt 3 Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trên địa
bàn.
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- Hình thức tổ chức: có thể mở Hội nghị phổ biến, quán triệt mang tính
chuyên đề hoặc phổ biến, tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ hội…
- Thời gian: trong tháng 11/2019.
IV. TÀI LIỆU, BÁO CÁO VIÊN VÀ KINH PHÍ
1. Tài liệu
Hội Nông dân tỉnh cung cấp tài liệu cho các huyện, thành phố.
2. Báo cáo viên
- Hội nghị tại cấp tỉnh: Do các đồng chí Thường trực tỉnh Hội truyền đạt
các nội dung của 3 Nghị quyết.
- Hội nghị tại cấp huyện: Do các đồng chí Thường trực huyện hội truyền
đạt nội dung 3 Nghị quyết hoặc mời báo cáo viên của Hội cấp trên.
3. Kinh phí:
Kinh phí cho việc tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực
hiện Nghị quyết ở cấp nào thì do cấp đó bố trí theo chế độ tài chính hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao cho Văn phòng Hội Nông dân tỉnh chịu trách nhiệm: Chuẩn bị
kinh phí, in ấn tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị học tập, quán triệt 3
Nghị quyết tại cấp tỉnh; bố trí hội trường, triệu tập, đón tiếp đại biểu; chuẩn bị
bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị và thực hiện các nội dung công việc
liên quan khác trong quá trình tổ chức Hội nghị.
2. Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh: Tham mưu cho Thường
trực xây dựng chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết tại tỉnh Cao Bằng
đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch; phối hợp với Văn
phòng và các ban của Hội Nông dân tỉnh thực hiện các nội dung công việc liên
quan khác trong quá trình tổ chức tốt Hội nghị học tập, quán triệt 3 Nghị quyết
tại cấp tỉnh.
3. Ban Tuyên truyền vận động: Tham mưu cho Thường trực xây dựng Kế
hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển triển khai thực hiện 3 Nghị quyết; chủ
trì, phối hợp với các ban tham mưu giúp việc cho Thường trực tỉnh Hội theo dõi,
đôn đốc thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả về Ban Tuyên huấn Trung ương
Hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lựa chọn các nội dung trọng tâm
đăng tải lên trang Websize của Hội Nông dân tỉnh; phối hợp với Văn phòng và
các ban của Hội Nông dân tỉnh thực hiện các nội dung công việc liên quan khác
trong quá trình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 3 Nghị quyết tại cấp tỉnh.
4. Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh: Phối hợp với Văn phòng và
các ban của Hội Nông dân tỉnh thực hiện các nội dung công việc liên quan khác
trong quá trình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 3 Nghị quyết tại cấp tỉnh.
5. Ban thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố
Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt 3 Nghị quyết; Xây dựng
chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết.
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Chỉ đạo cấp cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt 3 Nghị
quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết tại địa phương
mình đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch.
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch, rút kinh nghiệm
trong chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban
Tuyên truyền vận động) theo Báo cáo hàng tháng.
Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

- Ban Tuyên huấn HND Việt Nam;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- HND các huyện, thành phố;
- TT Hội Nông dân tỉnh;
- VP, các ban HND tỉnh;
- Lưu Ban TTVĐ + VT.

Dương Hùng Dũng
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