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THÔNG TRI
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp,
tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
____
5 năm qua, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại
diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông
dân; từng bước phát huy tố t vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong sự nghiệp
phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân
Việt Nam; tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đề
xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền thực hiện các chủ trương, chính sách, tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn;
tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên, nông dân
xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân về
vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ vật tư nông nghiệp để
sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống.
Tuy nhiên, công tác hô ̣i và phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều;
nội dung và phương thức hoạt động hội một số nơi chậm đổi mới; công tác hỗ
trợ, chăm lo cho hội viên còn hạn chế; đời sống hội viên, nông dân, nhất là vùng
dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng nông
thôn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường; vẫn còn một bộ phận hội
viên, nông dân bị kẻ xấu kích động, lôi kéo vi phạm pháp luật; công tác tham
mưu cấp ủy, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền của hội còn hạn chế; trình độ, năng lực và nhiệt tình
công tác của một số cán bộ hội chưa đáp ứng kịp yêu cầu.
Để lãnh đạo, tổ chức đại hội hô ̣i nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại
biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đạt kết quả tốt, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt mô ̣t số nhiê ̣m
vu ̣ tro ̣ng tâm sau:
1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lố i của
Đảng, chính sách, pháp luâ ̣t của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn gắ n thực hiê ̣n tố t Chỉ thi ̣ số 08-CT/TW, ngày 02 tháng 11 năm 2016 của
Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấ p tiế n tới Đại hội đại biể u
toàn quố c Hội Nông dân Viê ̣t Nam lầ n thứ VII, nhiê ̣m kỳ 2018 - 2023. Tiếp tục
thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03 tháng 12 năm 2009 của
Ban Bí thư khóa X về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân
Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng
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giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Chính quyền các cấp
quan tâm bổ sung kinh phí hằng năm cho Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định
số 673-QĐ/TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về viê ̣c
Hội Nông dân Viê ̣t Nam trực tiế p thực hiê ̣n và phố i hợp thực hiê ̣n một số
chương trình, đề án phát triể n kinh tế , văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn
2011 - 2020; đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng cho nông dân; giúp đỡ xây
dựng các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch... Tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo củng cố tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
của hội nông dân các cấp.
2- Chỉ đa ̣o ban chấp hành hội nông dân các cấp chuẩn bị tốt nội dung
đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng hoạt động của hội
trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những kết quả làm được, những hạn chế, yếu kém
và đánh giá đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Dư ̣ báo tình hình
công tác hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới; bám sát Nghị quyết Đại
hội đa ̣i biể u toàn quố c lần thứ XII của Đảng, Nghi ̣ quyế t Đa ̣i hô ̣i đa ̣i biể u
Đảng bô ̣ tỉnh lầ n thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để xác định
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ tới trên
tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo
hướng thiết thực, hiệu quả.
3- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội chuẩn bị tốt nhân sự đảm bảo
đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân
Việt Nam. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia lãnh đạo hội các cấp phải
đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển;
đồng thời, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh
thần trách nhiệm với công tác hội; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số
và cán bộ nữ.
4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn
công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội để
đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức
hội nông dân; chỉ đạo các cấp hội phát động các phong trào thi đua, xây dựng
công trình, mô hình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại
hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII và Đại
hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
5- Các cấp ủy chỉ đạo ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội và các ngành chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo
điều kiện thuận lợi để hội nông dân các cấp trong tỉnh tổ chức tố t đại hội.
6- Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chủ động triể n khai, chỉ đạo, hướng dẫn
ban chấp hành hội nông dân các cấp trong tỉnh chuẩn bị tố t các điề u kiêṇ để tổ
chức đa ̣i hô ̣i trang tro ̣ng, thiế t thực, tiế t kiêm,
̣ đúng tiế n đô ̣.
Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4 năm
2018; các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trong tháng 7 năm 2018; cấp
tỉnh hoàn thành trong tháng 9 năm 2018. Mỗi cấp chọn đại hội điểm để rút
kinh nghiệm.
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7- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông
dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp viê ̣c Tỉnh ủy và ban thường
vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện Thông tri này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để
chỉ đạo.
Thông tri này được phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng + T26,
- Đảng đoàn Hô ̣i Nông dân Việt Nam,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp viê ̣c
Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Châu Ngo ̣c Tuấ n

