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HƯỚNG DẪN 

 Hội nghị Chi Hội Nông dân khu, ấp 

Nhiệm kỳ 2017 - 2019 

 

                 Căn cứ Chương IV, Điều 13; 14 Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. 

     Căn cứ Hướng dẫn số 1030-HD/HNDTW, ngày 01/11/2013 của Ban Thường 

vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành 

Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. 

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Hội nghị Chi Hội Nông dân khu, 

ấp nhiệm kỳ 2017 – 2019 trong tỉnh đạt kết quả tốt. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

Bình Dương Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Chi Hội Nông dân khu, ấp nhiệm kỳ 2017 – 

2019 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

 

      Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Chi hội Nông dân khu, ấp và 

bộ máy chi hội theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI 

nhiệm kỳ 2013 – 2018 ); phát huy hiệu quả hoạt động của Hội cơ sở tại địa bàn khu, ấp  

trong tổ chức, tập hợp nông dân phát triển sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới 

và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, nâng cao thu nhập, cải thiện đời 

sống, đổi mới bộ mặt nông thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 

    Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 

và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019. 

 

    Bầu Chi Hội trưởng, Chi hội phó theo Điều lệ Hội quy định 

 

2. Yêu cầu: 

 

Tổ chức Hội nghị Chi hội phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; đánh giá đúng kết 

quả hoạt động đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phương hướng nhiệm 

vụ trong thời gian tới phải bám sát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và chỉ 

tiêu, nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên 
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Lựa chọn những hội viên ưu tú, nhiệt tình, am hiểu tình hình đời sống sản xuất 

của nông dân, có trình độ, trách nhiệm với công tác Hội và phong trào nông dân; có 

khả năng vận động, tập hợp quần chúng để bầu giữ chức Chi hội trưởng, Chi hội phó. 

 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN, NỘI DUNG, HÌNH 

THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ: 

1.  Các bước thực hiện 

          - Ban Chấp hành cơ sở Hội hướng dẫn các Chi hội chuẩn bị nội dung báo cáo 

tổng kết của Chi hội và duyệt nội dung báo cáo trước khi thông qua tại Hội nghị Chi 

hội; hướng dẫn về tiêu chuẩn nhân sự để bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó; về số lượng 

Chi hội phó của Chi hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

 

        -  Chi hội chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 

2014 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019; 

lựa chọn nhân sự bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó trình Ban Chấp hành cơ sở Hội và 

Chi ủy Chi bộ cùng cấp duyệt. 

 

         - Tổ chức Hội nghị hội viên hoặc Hội nghị đại biểu hội viên. 

         - Sau Hội nghị, Chi hội gửi cho Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở biên bản 

bầu cử và công văn đề nghị công nhận Chi hội trưởng, Chi hội phó 

        - Ban Chấp hành cơ sở Hội ra quyết định công nhận Chi hội trưởng, Chi hội phó. 

 

2. Nội dung Hội nghị 

 

          -  Chủ tọa hội nghị ( Gồm Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2014 – 2017, thường trực 

Hội Nông dân xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ khu, ấp ). 

- Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của chi Hội nhiệm kỳ 2014 – 

2017 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019. 

- Thảo luận báo cáo. 

- Thông qua nhân sự dự kiến bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó; bầu đại biểu dự 

Đại hội cấp trên. 

- Thảo luận nhân sự. 

- Tổ chức bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó; bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên bằng 

hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay do Hội nghị quyết định. 

- Biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019 

của Chi hội. 

 

3. Hình thức tổ chức 
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- Tổ chức Hội nghị hội viên đối với những Chi hội có dưới 100 hội viên. 

- Tổ chức Hội nghị đại biểu hội viên đối với những Chi hội có từ 100 hội viên 

trở lên. 

Trường hợp Chi hội có trên 100 hội viên  mà dẫn có nguyện vọng tổ chức Hội 

nghị toàn thể hoặc Chi hội có dưới 100 hội viên nhưng muốn tổ chức Hội nghị đại biểu 

thì phải được sự đồng ý của cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên trực tiếp. 

 

4. Thời gian tổ chức Hội nghị 

- Các Chi hội tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017 trong quý 

II/2017. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Giao Ban Tổ chức tham mưu, theo dõi, Hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo kết 

quả với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. 

2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân 

các xã, phường, thị trấn, Chi hội tổ chức Hội nghị theo đúng Điều lệ Hội quy định 

3. Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy địa 

phương, hướng dẫn các Chi hội chuẩn bị các điều kiện về báo cáo, nhân sự và lựa chọn 

hình thức, thời gian tổ chức Hội nghị đảm bảo đúng tiến độ. 

 

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Hội nghị Chi hội, nhiệm kỳ 2017 – 2019 của Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị, 

thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng cần phản 

ánh kịp thời và đề nghị xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ Hội Nông dân 

tỉnh Bình Dương. 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH  

- BTC TW Hội; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận huyện, thị, thành ủy; 

- BTV HND huyện, thị, thành phố; 

- Lưu VT, Ban TC. 

 

 

Đã ký 

 

 Nguyễn Hoàng Vinh 

 


