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BANG CQNG SAN VIET NAM
Ngâ Bay, ngàytháng 02 nàm 2017

So Jcg-CV/TU
Vé viêc lãnh dao Dai h5i Nong dan các cá'p
trong thi xa, tiên tOi Dai hôi dai biêu bàn quóc
Hç5i NOng dan Viêt Nam lan thà VII,
nhiêrn 4 2018-2023

KInh gtci: - Thu'ô'ng trirc UBND th1 xã;
- Các Ban xây dijng Bang Th1 ily;
- Mat trn, doàn the thi xã;
- Các chi b, dãng bo^ true thuc Thi üy.

Thirc hin Chi thj so^ 26-CT/TU ngây 02 tháng 02 näm 2017 cfia Ban
Thuèng vi Tinh üy Hu Giang ye länh dao Dui hi Hi Nông dan các cp trong
tinh, tiên tói Dai hi di biu toàn qu6c Hi Nông dan Vit Nam Ian thü' VII,
nhim k 2018-2023. Ban Thu'rng vii Thj üy yêu câu các cap üy dáng, chInh
quyên, Mt trn, doàn the thj xä thirc hin mt so nhim vii trong tam sau:
1. Các cp üy dâng, chInh quyn Iãnh dto quán trit và to^ chüc thirc
hin tot Chi thj sO 26-CT/TU, ngày 02/02/2017 cüa Ban Thumg vii Tinh ñy Hu
Giang; cac chü truang, du'ông lôi cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nhà
nuót ye nông nghip, nOng dan, nông thOn; chi do thirc hin có hiu qua ho
nQ'a Kêt lutn sO 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 cña Ban Bi thu' (khóa X) v D
an "Náng cao vai tró, trách nhim cza H5i Nóng dan Vit Nam trong phát
trién nông nghip, xdy di'ng nóng thôn rnâi và xáy c4rng giai cap nóng dan
Vit Nam giai dogn 2010-2020 ". Tang cu'ô'ng lãnh dto, chi do cüng CO tO
chirc vâ dOi mó'i, nãng cao chat lu'Q'ng, hiu qua hott dng cüa hi nông dan
các cap.
ChInh quyn các cp quan tam b6 sung kinh phi hang näm cho Qu H
trçY nông dan theo Quyêt djnh sO 673-QD/TTg, ngày 10/5/2011 cüa Thu
tu'ó'ng Chinh phá.
2. Lãnh dao, chi dto Ban chp hânh HOi NOng dan các cp chun bj tt
ni dung di hi. Xây dimg báo cáo trInh di hi dam báo các ni dung theo
yêu cu cña Chi thj s6 26-CT/TU ngày 02/02/2017 cüa Ban Thung vi Tinh üy
Hu Giang ye lãnh do Dti hi Hi NOng dan các cp trong tinh, tiên tó'i Di hi
dti biu toàn quic Hi NOng dan Vit Nam lan thir VII, nhim kS' 2018-2023.
3. Chi dto cOng tác 1ira chon, gió'i thiu nhan sr Ban chtp hânh Hi
Nông dan khóa rnó'i dam báo dung nguyen tc, quy trInh theo quy djnh cüa
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Dáng và Diêu 16 Hi Nông dan Vit Nam, dñ so luQ'ng Va darn báo cht
lu'çrng, co' cu hQ'p 1)2, có sir kê thiiia và phát triên. Quan tam bô trI can b6 tré,
can ho nit, can bô dan tôc thiêu so.
4. Ban Tuyên giáo Thj ñy phOi hap vó'i Hi nông dan thi xa hu'ó'ng dn
cOng tác tuyên truyên tru'ó'c, trong và sau di hi; chi do Hi NOng dan cac
cap phát dng các phong trào thi dua, xây dung nhiêu mO hInh, san phâm
nông nghip tiêu biêu, thiêt thrc, hiu qua chào mü'ng di hi.
5. Chi do các cap chInh quyn, ban, ngânh, Mt trn T6 quc và các
doân the có lien quan phOi hap, to diêu kin thun igi dê Hi Nông dan các
cap t6 chiirc di hi thành cOng, darn bâo trang tr9ng, hiu qua, tiêt kiêm và
dñng tiên d.
Thô'i gian to^ chirc Dii hi cp Ca sO' và thj xa hoàn thành trong qu)2
11/2018. Hi Nông dan thj xã ch9n mt CO' So' Hi lam diem chi dto dti hi d
rut kinh nghim chi do chung.
6. Giao Ban Dan 4n Thj üy chu tn, phi h9p vó'i CaC Ban xây dçmg
Dâng, Van phông Thj ay, Hi NOng dan thj xä theo dOi, kiêm tra, chi do
thirc hin COng van nay, kip thO'i báo cáo Ban Thu'ô'ng vii Thj üy chi do.
Cong van nay ban hành g&i kern Chi thj 26-CT/TU ngày 02/02/2017
cza Ban Thu'O'ng vi Tinh iy Hiu Giang./.

Nai nhân:
- Nhu trên;
- Ban Dan van Tinh iiy;
- Các d/c UVBCH Dãng b6 th1 x;
- Lu'u Van phông Thj iiy.
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DANG CONG SAN VIIT NAM
Vi Than/i, ngày 02 tI'iáng 02 näm 2017

VAN PHONG THI UM N6 BAY
VAN BAN DEN

CHITHI
. ,
e Ianh dio dai h i hçn nong dan cac cap trong tinh
ó'ì Dai hôi dai biêu toàn uuc Hôi NO
^ng dan Viêt Nam
Ian thñ VII, nhiêm k' 2018 - 2023

Trong 5 nãrn qua, Hi NOng dan các cap trong tinh dã thirc hien tt
vai trà, chirc näng trong viêc di diên cho 2 chI, nguyen vong, quyn va li
Ich hgp phãp, chInh dáng ciia giai cap nOng dan; tIch circ tharn gia phát
trién nOng nghip, xây drng nOng thOn rni; tham gia xáy dung Dáng, xOy
drng chInh quyên; van dng, tp hçip hi viên nOng dan doàn kt xay dixng
Hi vüng mnh; day rnnh các dch vi h6 trq nông dan; xây dung các t
hi nghê nghip, to hap tác san xuât, chuyên giao khoa hoc ky thuät, xây
drng các san phâm dc trtrng, lien kt san xuãt, giap nOng dan thoát nghèo,
gop ph ãn náng cao di séng vt cht và tinh thn.
Tuy nhiên, cong tác I-Ii Va phong trào nOng dan o mt so dja
phucng phát triOn chua dông du, chat lu'çng cOng tác tuyên truyn vã ni
dung sinh boat các chi, tO hi Co nai can hn ch, mang tinh hInh thrc, däi
song cOa mt b6 phn hi viCn nOng dan cOn khó khän, ch.t lung cOng tác
kirn tra, giOm sat và phán bin xã hi chua th.t sij phát buy hitu qua; näng
lrc can b6 chua dáp rng yOu câu, nhirn vi.
Thrc hin Chi thj sO 08-CT/TW ngày 02/11/2016 cüa Ban BI thu
Trung uong Dàng ye 1nh dao dii hi hi nOng dan các cap tiên ti Dai hôi
di biCu toàn quOc I-11 NOng dan Vit Nam iOn thir VII, nhim kS'
2018 - 2023. Day là sr kin chInh trj quan trong nhAm dánh giá lal kt qua
hot dng cOa hi nOng dan cOc cap trong nhim k qua, dng thi d ra
mic tiOu, chi tiOu và nhim v, giái pháp cho nhim k' ti. De^ Iãnh do dai
hi hi nOng dan các cap trong tinh dat kt qua tt, Ban ThuO'ng vi Tinh
Oy yOu cu cac cap üy, chInh quyn tp trung thrc hin tot mt sO nhim
vi sau day:
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1. Tip tiic quán trit và to chtrc thrc hin tt chii trucing, ducng 1i
ciia Dãng, chInh sách, pháp 1ut ciia Nhà nuic v& nông nghip, nông dan,
nông thôn; chi do thirc hin có hiu qua hGn ntra Kt 1u.n so^ 61-KL/TW,
ngãy 03/12/2009 cüa Ban BI thu (khoá X) ye Dê án"Nâng cao vai trà,
trách nhim cüa Hi Nông dan Vit Nam trong phát trin nông nghip, xây
dung nông thOn mi Va xây dung giai cp nOng dan Vit Nam giai don
2010 - 2020". ChInh quyên các cap quan tam bO sung kinh phi hang nãm
cho Qu' Ho trcY nông dan theo Quyêt dnh sO 673-QD/TTg, ngày
10/5/2011 cüa Thñ tuóng ChInh phü; nãng cao ch.t lucmg cong tác dào tao
ngh cho nông dan, d.y manh vic chuyên giao khoa hoc 1c thut, xây
di.mg các mô hInh san xut san phm nông nghip sach... Tang cung lanh
dao, chi dao cllng co^ t6 chirc và di mcii, nâng cao chat lucing, hiêu qua
hoat d5ng ciia hi nông dan các cap.
2. Chi dao ban chap hành hi nOng dan các cap chun bj tt nôi dung
dai hi. Xây dirng báo cáo dánh giá diling tinh hInh hoat dng cüa Hi
trong 5 näm qua; khng dnh nhU'ng dóng gop cüa giai cap nông dan tinh
H.0 Giang; nêu rO nhUng han ch, yu kern và nguyen nhân, nut ra bài hpc
kinh nghim; xác dnh thai ccr và thách thirc trong 5 närn t6i; barn sat Ngh
quyt Dai hi dai biu Dàng b6 tinh Hu Giang 1n thir XIII và nghi quyt
dai hOi dáng b9^ các cap, chirc näng, nhirn vi và thirc tiên phong trào cüa
Hi 6 dê ra phuong huing, mic tiêu, nhim vi, giai pháp cu tU trên tinh
thin di mó'i manh me ni dung, phuong thrc hoat dng theo huOng chü
dng, sang tao, tich crc, thit thxc và hiu qua.
3. Tang cithng sr lanh dao, chi dao civa các cap üy ye cOng tác nhân
su nhiêm k' mâi cüa các cap hi trong tinh, bão darn diung nguyen tc, quy
trInh theo quy djnh ciia Dãng và Diu Ie^ Hi NOng dan Vit Nam; xây
dung cor quan lanh dao Fii các cap du so lixcing, bào dam chat lucing, cci
cu ho 1, cO sr k thiira và phát trin; bu ch9n nhu'ng ngu?i dü diu
kin, tiêu chun, co diu pMm chat, näng lrc, uy tin, kinh nghim vào cci
quan và các chirc danh lanh dao hi nông dan các cp. Quan tam bo^ tri can
bo tré, can b6 nü, can bb dan tOc thiêu s.
4. Lanh dao, chi dao tét cOng táe tuyên truyn tiu'óc, trong và sau dai
hi. Ban Tuyên giáo Tinh üy phi hap Oi Hi NOng dan tinh hung dn
cong tác tuyên truyn và djnh hung du 1un xa hOi d dai hi thixc sr là sr
kin chInh tn, quan trong cUa giai cap nOng dan và t6 chirc hi nOng dan.
Chi dao các cap hi nOng dan xây dirng k hoach phát dng, th chirc các
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phong trào thi dua, xây dung nhiu cong trinh, rnô hinh, san phm nông
nghip tiêu biêu, thit thirc chào rning di hi hi nông dan các cp.
5. Chi d?o các cap chInh quyn, các ban, ngành, Mt trn T6 quOc Va
các t6 chiirc chInh tr - xa hOi có lien quan phi hp'p, bâo darn các diu kin
can thiêt dê hi nông dan các cp to^ chi'rc dal hi trang trong, tit kiêm,
hiu qua và dñng tin d.
Thai gian lien hành Di hi Hi Nông dan cp cc s& và cap huyn
hoân thành trong qu 11/2018, Di hi Hi Nông dan cap tinh hoàn thânh
trong qu 111/2018.
6. Ban Dan van Tinh fy chü trI, phM hap vi Dáng doàn HiNông
dan tinh, Ban To chirc Tinh üy, Ban Tuyên giáo Tinh üy, Uy ban Kiêrn tra
Tinh iy vâ Van phàng Tinh üy giüp Ban ThiRing vi Tinh üy theo dOi, chi
do thrc hin Chi thj nay.
Chi thj nay dixyc phô bin dn chi b./.

Ncii nhân:
-Cacbanxâydirngdãng,
- Ban Can sr dang, dãng doàn,
- Các dng chi Uy viên BCH Dáng b6 tinh,
- Ban ThiRmg vi Hii Nông dan tinh,
- Cãc huyn, th, thành uy, dng üy tnrc thuOc Tinh ñy,
- Lu'u Van phOng Tinh ay.
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