
  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG        Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 02 năm 2015                
                          * 
           Số  507  -CV/HNDT                               
   V/v phân bổ số lượng đề nghị UBND tỉnh  
tặng bằng khen tại Hội nghị đại biểu điển hình  
    tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Dương 
       lần thứ IV giai đoạn ( 2010 – 2015) 
           
            

      Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố 

  

          Căn cứ Kế hoạch số 113 -KH/HNDT ngày  02/02/2015 của Ban Thường 
vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình 
tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IV giai đoạn ( 2010 – 2015 ). 

         Căn cứ cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân tỉnh Bình 
Dương  ngày 27/01/2015.  

         Tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Dương 
lần thứ IV giai đoạn ( 2010 – 2015 ).  Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình 
Dương có đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân 
tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen 
thưởng 5 năm  giai đoạn ( 2010 – 2015 ). 

Để đảm bảo việc khen thưởng đúng quy định và kịp thời Ban Thường vụ 
Hội Nông dân tỉnh Bình Dương phân bổ số lượng khen thưởng cho các huyện, 
thị, thành Hội và đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố lựa chọn xem 
xét tập thể và cá nhân theo nội dung, đối tượng cụ thể như sau: 

1. Tiêu chuẩn chung: 

       Là cán bộ, hội viên nông dân có thành tích xuất sắc 5 năm tiêu biểu cho 
các phong trào thi đua của Hội trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh và 
xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa lớn; có phát minh sáng chế, sáng kiến 
trong lao động, sản xuất, công tác được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu 
quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng và được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc 
có mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển kinh tế ổn định, bền vững và được nhân 
rộng. 

        Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín 
và ảnh hưởng trong cán bộ, hội viên nông dân, được cấp ủy Đảng, chính quyền, 
địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ghi nhận. 

       Chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam. Tích cực 
tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của 
người hội viên. 
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       Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động chung 
của cả nước, của địa phương và các hoạt động của tổ chức Hội. 

      Có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống. 
Tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao, nhân đạo, từ thiện... 

2. Tiêu chuẩn cụ thể:  Đối với tập thể và cá nhân đề nghị UBND tỉnh 
tặng bằng khen: 

          + Tập thể cơ sở và chi, tổ Hội đề nghị khen thưởng phải có thành tích tiêu 
biểu xuất sắc nhất trong 5 năm. ( phải có bằng khen của UBND tỉnh ) 

+ Đối với cá nhân là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thành tích tiêu 
biểu xuất sắc nhất trong 5 năm qua đã tham gia tích cực góp phần trong công tác 
xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương ( đã được UBND tỉnh 
tặng bằng khen ).   

          2.1. Đại biểu là hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, xuất sắc 5 
năm:  25%. Tiêu chuẩn chung Đại biểu là những hội viên nông dân làm kinh tế 
giỏi: Là những đại biểu tiêu biểu xuất sắc nhất, được lựa chọn trong số các cấp 
theo Quy định số 18-QĐ/HNDTW ngày 12/1/2011 của Ban Thường vụ Trung 
ương Hội Nông dân  Việt Nam về “Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất 
kinh donah giỏi các cấp, giai đoạn 2011 – 2016”. 

       2.2.  Đại biểu là những tấm gương hội viên nông dân có ý chí, nghị lực 
vươn lên trong cuộc sống, xóa được nghèo khó, ổn định cuộc sống: 20%. Đại 
biểu là Hội viên nông dân vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu đạt hộ gia đình 
khá, giàu: Là những hộ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó nhưng có ý 
chí, nghị lực, không cam chịu đói nghèo, chấp nhận số phận, quyết tâm vươn lên 
trong cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo và vươn 
lên đạt gia đình khá, giàu, hạnh phúc. 

2.3.  Đại biểu cán bộ chi, tổ Hội có thành tích tiêu biểu nhất trong 5 năm: 
20%. Đại biểu là cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc: Là những cán bộ chi, tổ Hội  
tiêu biểu nhất được lựa chọn trong số cán bộ Hội tiêu biểu, có thành tích xuất sắc 
trong công tác Hội và phong trào nông dân góp phần xây dựng tổ chức Hội vững 
mạnh.  

2.4 Đại biểu là hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây 
dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị: 20% Là những hội viên nông dân tích 
cực hướng ứng, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị 
với những việc làm cụ thể thiết thực như có nhiều đóng góp, ủng hộ về công sức, 
tiền của, đất đai cho công cuộc xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. 

2.5.  Đại biểu là hội viên nông dân có thành tích tiêu biểu nhất trong 5 năm 
về hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao, nhân đạo, từ thiện 15%: Là đại biểu tiêu 
biểu tham gia công tác xóa nghèo, tương thân, tương ái, bảo vệ an ninh, quốc 
phòng, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở nông thôn, trật tự an toàn 
giao thông; tuyên truyền vận động, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi trở 
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thành người lương thiện có cuộc sống ổn định; góp phần xây dựng nông thôn 
mới.  

-  ( Có số lượng phân bổ cho tập thể và cá nhân cụ thể kèm theo ). 

* Thủ tục đề nghị khen thưởng: 

- Các tập thể và cá nhân đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng phải 
có bản thành tích ( có mẫu hướng dẫn viết thành tích kèm theo ) gửi về tỉnh Hội 
03 quyển, thành tích có xác nhận đầy đủ từ cơ sở đến Hội đồng thi đua khen 
thưởng huyện, thị, thành phố ( Ủy Ban nhân dân huyện, thị, thành phố). 

- Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng. 

- Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện, thị, thành Hội. 

-  Tờ trình đề nghị  khen thưởng. 

Nhận được công văn này yêu cầu các huyện, thị, thành Hội triển khai thực 
hiện đủ số lượng, đúng thành phần  theo quy định và gửi danh sách đề nghị khen 
thưởng về Ban Tổ chức Hội Nông dân tỉnh trước ngày 20/03/2015. ( các huyện, 
thị, thành Hội lưu ý quá thời gian quy định trên coi như không có đề nghị khen 
thưởng ). 

                     
                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:                                                                 CHỦ TỊCH  
- Như trên;                                                                       
- Lưu: VT, Ban TC. 

       Đã ký                                                                          
 

                                                                           Nguyễn Hoàng Vinh   
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  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                                                 

BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG                                                                       Thủ Dầu Một, ngày   26  tháng 2  năm 2015 

                        *           

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN  

Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IV giai đoạn 2010 - 2015 

  
 

 

 

 

Stt 

 

 

 

 

Đơn vị 

Tập thể 
Cá nhân là những tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi  

giai đoạn 2010 - 2015 
Mỗi huyện, 

thị, thành 

Hội chọn 

01 cơ sở 

Hội tiêu 

biểu xuất 

sắc nhất 

trong 05 

năm 

Mỗi huyện, 

thị, thành 

Hội chọn 

chi hoặc tổ  

Hội tiêu 

biểu xuất 

sắc nhất 

trong 05 

năm 

 

Tổng 

cộng 

Tập 

thể 

Đại biểu là 

hội viên 

SXKDG 

trong 5 

năm đạt 

danh hiệu 

SXKDG 

Đại biểu là những 

tấm gương hội viên 

nông dân có ý chí, 

nghị lực vươn lên 

trong cuộc sống, xóa 

được nghèo khó, ổn 

định cuộc sống 

20% 

Đại biểu 

là những 

Cán bộ 

Chi, tổ 

Hội tiêu 

biểu xuất 

sắc trong 

5 năm 

20% 

 

Đại biểu là những tấm gương trong phong trào xây dựng 

nông thôn mới, trong các hoạt động văn hóa, thể thao, 

nhân đạo, từ thiện, an ninh – quốc phòng 

 

Tổng 

cộng 

Cá 

nhân 

 

25% 

Đại biểu là những tấm 

gương tích cực đóng góp 

trong phong trào xây dựng 

nông thôn mới 20% 

Đại biểu làm tốt các hoạt động 

văn hóa, thể thao, nhân đạo, từ 

thiện, an ninh – quốc phòng 15% 

1 Tx Thuận An  1 1 2 5 3 3 3 3 17 
2 Tx Dĩ An 1 1 2 6 3 3 3 3 18 
3 Tp Thủ Dầu Một 1 1 2 3 3 3 2 2 13 
4 Tx Bến Cát 1 1 2 8 6 6 6 4 30 
5 Huyện Bàu Bàng 1 1 2 8 7 7 7 4 33 
6 Tx Tân Uyên  1 1 2 7 6 6 6 3 28 
7 Huyện Bắc Tân Uyên 1 1 2 5 4 4 4 3 20 
8 Huyện Phú Giáo  1 2 3 12 9 9 9 6 45 
9 Huyện Dầu Tiếng 1 2 3 12 9 9 9 7 46 

Tổng cộng 9 11 20 66 50 50 49 35 250 

 




