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Kinh s[ri.' Ban Thud'ng vtr HQi N6ng d6n c5c huyQn, thi, th]rnh ph6

Euoc sg d6ng y c.iura Thudng tryc Trung uong HQi vd Thucrng tryc Tinh
riy Kh6nh Hda, Dai hgi dpi bi€u HQi N6ng ddn tinh Kh6nh Hda 1An thf XI,
nhiQm ky 2018 - 2023 di6n ra trong 02 ngity (02- O3l7l2}l8) tpi Trung tAm HQi
nghi a6 TrAn Phri, Nha Trang, Kh6nh Hda.

Oe Opi h6i thuc sg ld dqt sinh hoat chfnh tr! s6u rQng, tao sfc lan toa d6n
c6c tAng fop Nhdn ddn trong tinh, Ban Thudng vg HQi NOng ddn tinh y6u cAu

c6c huy6n, thi, thanh HQi thgc hiQn mQt s6 nQi dung 1i6n quan d6n Dai hQi dpi
biOu HQi NOng ddn tinh Kh6nh Hda ldn thf XI nhu sau:

1. VA c6ng tdc tuy6n truydn:

- HQi N6ng ddn c6c x5, phulng, thi tr6n treo bdng r6n chdo mirng Dpi hQi

vd ph6i hqrp v6i ddi ph6t thanh dia phuong tuy6n truy6n vA Opi hQi tru6c, trong
vd sau Dpi hQi (cd maket vd di cwong tuyAn *uyin kim theo)

- Cdc huyQn, thi, thinh Hgi tO chric treo bdng r6n tpi trp s0 ldm vi6c vd
pano chdo mtng Dai hQi tqi cdc trung tdm (cti maket gtri kim).

x Ghi chti: Maket pano li6n hQ d6ng chf Minh - Ban Tuy6n gi6o HQi
NOng ddn tinh cung c5p.

2. Vd g6p y vIn kiQn: HQi N6ng ddn c6p huyQn, cAp xd t6 chirc hQi nghi
Ban Ch6p henh rnO rQng bao g6m cA dqibiOu dg Dai hQi c6p tinh, ti6n hdnh th6o
luqn l6y y ki6n gop i,: (Ei ngh! ctic ctilng chi liiy tdi lipu tgi thw myc Dgi h\i xI
tr€n Website : hoino ng dankhunhho u.org.vn)

- Sria d6i Ei6u 19 Hgi N6ng ddn ViQt Nam vd dg th6o Vdn ki6n ctra Trung
uong HQi N6ng ddn ViQt Nam kh6a VI.

- Dy th6o 86o c6o chinh trf ctra BCH HQi N6ng ddn tinh kh6a X trinh tpi
Dai hQi XI (mdu dinh kdm).

- Giri bilo cilo t6ng hqp;i ki6n bO sung, sua d6i Di0u 19 Hgi bdng vdn b6n
ve Ban T6 chirc - Ki6m tra HQi Ndng d6n tinh vd qua Email:
phuongngoc0g0g@gmail.com; gui b6o t6ng ho,p y kiOn g6p y du th6o Vdn kiQn
Trung ucrng vd dp th6o B5o c5o chfnh tri cria tinh bdng vdn ban vii Van phdng



HQi N6ng d6n tinh vd qua Email: le.duyvu@yahoo.com.vn tru6c ngdy
151612018.

3. VO phin n6 a4i bi6u viiing nghia trang liQt si:

- Hgi NOng ddn thinh ptrO Nfra Trang: 5 dai bi€u

- HQi N6ng ddn huyQn Vpn Ninh:

- HQi NOng d0n thi x5 Ninh Hda:

- HQi Ndng d6n huyQn Di6n I36nh:

- HQi NOng d6n huyQn Cam Ldm:

- HQi N6ng ddn huyQn Kh6nh VInh:

- HQi N6ng ddn huyQn Kh6nh Son:

- HQi N6ng dAn tinh:

TOng cQng:

6 dai bi6u

6 dai bi6u

6 dqi bi6u

6 dpi bi6u

5 dai bi6u

5 cl4i biOu

13 dpi bi6u

58 etui bidu

T/IU BAN THUONG W

- HOi N6ng ddn thdnh ph6 Cam Ranh: 6 dpi bi6u

Thli gian: 05h30, ngay $1712018

Dia tli6m: Nghia Trang liQt si Hon Dung

(Cdc itqi bi\u tQp trang tgi srtnh Nhd khdch Hdi quhn vdo hic 05h00 sd

cd xe ttwa itdn)

Ban Thudng vp HQi N6ng ddn tinh y6u cAu c6c d6ng chf td chirc tri6n
khai thgc hiQn.

Noi nh6n:
- Nhu tr6n;
- Luu VT, TG.
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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN 

 TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 

(Đài phát thanh huyện, xã) 

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 

sẽ diễn ra trong 2 ngày (02 – 03/7/2018) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa – 46 

Trần Phú – Nha Trang.  

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu, phát huy tinh 

thần tự lực, tự cường, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống, văn hóa - xã hội. Các cấp 

Hội đã tập trung công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị, tư tưởng làm chuyển biến 

đáng kể về nhận thức của hội viên, nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, 

các ý kiến, tâm tư nguyện vọng đề xuất của hội viên và nhân dân kịp thời được phản ánh 

với cấp có thẩm quyền, củng cố thêm vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, 

tăng cường vị thế của tổ chức Hội trong thực hiện công cuộc đổi mới và thời kỳ CNH,  

HĐH nông nghiệp, nông thôn. 

Trong nhiệm kỳ, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X và Trung ương Hội giao đều 

đạt và vượt mức đề ra; điểm nổi bật là Hội chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của 

Hội Nông dân cơ sở, nhất là vùng đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số; các cấp Hội đã tổ 

chức nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, tạo điều kiện cho 

nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Từ các 

phong trào của Hội đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, các mô hình làm 

kinh tế hiệu quả, nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập hàng trăm triệu, hàng tỷ 

đồng mỗi năm; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững. 

Hoạt động nông dân không ngừng được đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn 

kết chặt chẽ các hoạt động của nông dân với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 

an ninh – quốc phòng của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới của 

tỉnh. Tổ chức Hội ngày càng được củng cố, phát triển, thể hiện rõ vai trò đại diện cho ý 

chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nông dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích 

cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền ban hành chủ trương, chính sách, 

chương trình hành động liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thường xuyên 

phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, 

thành lập tổ liên kết của nông dân sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; bằng những hoạt 

động và tổ chức phong trào có hiệu quả, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã góp phần 
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quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, đổi mới diện mạo nông thôn, đời 

sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện đáng kể. 

Trong nhiệm kỳ qua, 3 phong trào thi đua lớn được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, 

trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Những năm qua, 

phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã phát triển mạnh mẽ, thu hút 

đông đảo nông dân trong tỉnh tham gia. Từ phong trào, nông dân đã có sự chuyển biến 

tích cực về nhận thức, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản 

xuất hàng hóa gắn với thị trường. Phong trào tiếp tục phát triển và có sức lan tỏa giữa các 

địa phương trong tỉnh và trên tất cả các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 

sản, kinh doanh - dịch vụ, với số hộ SXKD giỏi có thu nhập cao ngày càng tăng, xuất 

hiện nhiều mô hình mới sản xuất có hiệu quả khắp mọi vùng miền ở nông thôn, khích lệ 

và phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của nông dân. Đến 

nay số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh có trên 58.600 hộ. 

 Các cấp Hội Nông dân đã chủ động và tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động 

dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn cho hội viên nông dân. Qua đó, đã giúp hội viên, nông dân thay 

đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật cao, liên kết, hợp tác 

sản xuất nông sản an toàn, có khả năng cạnh tranh, nâng cao thu nhập, vươn lên làm 

giàu, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 

 Phối hợp tổ chức nhiều Hội thảo kết nối cung cầu, tham gia các Hội chợ nông 

nghiệp do Trung ương Hội tổ chức; thông qua các hoạt động này, nhiều mặt hàng nông 

sản đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến, một số nông sản đã ký kết 

được hợp đồng mua bán ổn định; “Phiên chợ nông sản” do Hội Nông dân tỉnh tổ chức, đã 

thu hút sự quan tâm của người dân trong tỉnh, đây là tín hiệu vui cho nông sản tỉnh nhà. 

Việc phối hợp hỗ trợ cho nông dân về sở hữu trí tuệ, đăng ký và xây dựng nhãn hiệu, 

thương hiệu cho nông sản được quan tâm; kết quả một số nông sản được bảo hộ nhãn 

hiệu hàng hóa: Xoài Cam Lâm, Dừa xiêm Ninh Đa, Hoa Cúc Ninh Giang; Rau VietGAP 

Ninh Đông, Đắc Lộc; 03 sản phẩm gồm: Sầu riêng Khánh Sơn, Xoài Úc, Rong nho Trí 

Tín được Trung ương Hội trao danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu các năm 2015, 

2016, 2017. 

Hội đã chủ động thực hiện các giải pháp về vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản 

xuất. Thông qua tín chấp các Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân 

hàng Chính sách xã hội xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tạo nguồn lực của 

Hội giúp nông dân phát triển sản xuất bền vững. Đến nay tổng dư nợ các nguồn vốn 

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ 

trợ nông dân đã tạo điều kiện cho trên 230.000 lượt hộ nông dân vay với 1.222 tỷ đồng 
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tăng gần 400 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Quỹ Hỗ trợ nông dân quản lý trên 50,8 tỷ 

đồng tăng 30 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. 

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2018 - 

2023. Bám sát chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, của cấp trên. Hội Nông dân tỉnh đã phát động phát động đợt thi đua đặc 

biệt trong năm 2018 với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân Khánh Hòa phát huy truyền 

thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất 

sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, Nghị quyết 

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ X”. Từ phong trào sản xuất kinh doanh 

giỏi, có rất nhiều hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, biết vận dụng phát huy cơ chế mới, 

mở rộng vào đầu tư sản xuất kinh doanh để làm giàu chính đáng, đồng thời chia sẻ kinh 

nghiệm, giúp đỡ các hộ nghèo được vay vốn, vật tư để các hộ vươn lên thoát nghèo.  

 Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức của nông dân; phát động thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn 

với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chỉ 

đạo phát động đăng ký gia đình nông dân văn hóa; vận động đăng ký thực hiện trên tinh 

thần tự giác, tự nguyện của người dân. Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông 

thôn mới đã khơi dậy tinh thần đoàn kết của nông dân, hưởng ứng tích cực phong trào 

“Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Thông qua phong trào, các cấp Hội đã vận động các 

hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lượt lao động; 

giúp đỡ vốn, giống cây, con giống và kinh nghiệm sản xuất cho hơn trên 80.000 lượt hộ 

nông dân. Nhiều hộ nông dân đã hiến đất và tích cực ủng hộ xây dựng các công trình 

phúc lợi như trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, đường giao thông nông thôn đóng 

góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững, ổn định 

chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.  

Song song đó, phong trào nông dân tham gia xây dựng quốc phòng - an ninh cũng 

được các cấp hội triển khai thực hiện. Qua đó, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt 

trong giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, bài trừ các tệ nạn xã hội, các tổ 

nòng cốt, tổ hoà giải, tổ tự quản được phối hợp xây dựng.  

Từ thực tiễn hoạt động Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua cho thấy, để tổ 

chức Hội các cấp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, hoạt động Hội phải bám sát 

đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn; phải kết hợp nghĩa vụ đi đôi với quyền lợi, lợi ích của hội viên, với lợi ích của 

xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; cán bộ Hội phải có 

tâm huyết, năng lực và uy tín với nông dân…  
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Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 có ý nghĩa hết sức 

quan trọng, thể hiện vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục 

đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ tỉnh; sự tạo điều kiện hỗ trợ của các cấp 

chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể. Hội Nông dân tỉnh 

Khánh Hòa tin tưởng rằng cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân sẽ hoàn thành mọi 

nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và 

nông dân trong xã phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt nam tự lực, 

tự cường, sáng tạo, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu 

đẹp, văn minh, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng thành 

công Nông thôn mới. 




