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Thủ Dầu Một, ngày  08  tháng 12  năm 2014 

                Số    98- KH/HNDT  

                        
KẾ HOẠCH 

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06 NQ/HNDTW (khóa V) về việc tiếp 
tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh 

 

        Căn cứ Kế hoạch số 914 KH/HNDTW ngày 25/9/2014 của Ban Thường 
vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị 
quyết 06 NQ/HNDTW (khóa V) về việc tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông 
dân các cấp vững mạnh. 

       Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ 
chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/HNDTW (khóa V) 
ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về tiếp tục xây dựng tổ 
chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

       1. Đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả 05 năm 
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành 
Trung ương Hội về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững 
mạnh. Phân tích, đánh giá rõ những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh 
nghiệm sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất, 
kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp thực hiện phù hợp với tình hình của các cấp Hội để đẩy mạnh việc xây 
dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh.  

       2. Việc đánh giá sơ kết Nghị quyết được tiến hành từ cơ sở đến Trung 
ương phải được tiến hành đảm bảo đúng kế hoạch, tính khách quan, nghiêm túc, 
thực chất, tiết kiệm, hiệu quả, tránh sơ sài, hình thức.  

II. NỘI DUNG 

       1. Đánh giá việc tuyên truyền phổ biến quán triệt học tập và triển khai 
thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội với 4 mục tiêu, 4 
nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong Nghị quyết.  

       2. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức, hành động, về vai trò, trách 
nhiệm của các cấp Hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

      3. Kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được trong 5 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết; có so sánh, đối chiếu với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Từ 
đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế yếu kém; phân tích những nguyên nhân của tồn 
tại, hạn chế, yếu kém, những khó khăn, thách thức; những bài học kinh nghiệm 
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trong quá trình chỉ đạo,thực hiện triển khai Nghị quyết. Qua kiểm điểm, đánh 
giá phát hiện, tuyên truyền sâu rộng các mô hình, nhân tố mới; kịp thời biểu 
dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Hội 
vững mạnh trong toàn tỉnh và toàn quốc. 

       4. Đề xuất các giải pháp mới, đột phá để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết trong thời gian tới. Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền những 
nội dung, mục tiêu cần phải sữa đổi, điều chỉnh (nếu có) trong việc thực hiện 
Nghị quyết hoặc bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay. 

       5. Tỉnh Hội sẽ chọn một số huyện, thị, thành Hội đại diện và cơ sở để tiến 
hành khảo sát thực tế và nắm tình hình cụ thể.  

       III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN 

       Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các cấp Hội tiến hành đánh giá sơ 
kết tại đơn vị mình cho phù hợp. 

1. Cấp cơ sở, cấp huyện, thị, thành Hội tiến hành sơ kết chậm nhất trong 
tháng 04/2015.  

2. Cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 5/2015 

IV. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ 

- Cấp huyện, thị, thành Hội 

Thành phần số lượng dự Hội nghị sơ kết do Ban Thường vụ Hội Nông 
dân các huyện, thị, thành Hội căn cứ tình hình, đặc điểm điều kiện cụ thể để 
xem xét quyết định và hướng dẫn Hội Nông dân cấp  cơ sở thực hiện phù hợp.  

- Cấp tỉnh 

+ Lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo Ban dân vận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân. 

+ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh 

+ Trưởng, phó các Ban, đơn vị trực thuộc tỉnh Hội. 

+  Đại diện các Ban Đảng. 

+  Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

   1. Tỉnh Hội:  

  Ban Tổ chức tỉnh Hội giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng 
đề cương báo cáo và biểu mẫu kèm theo; hướng dẫn Hội Nông dân các huyện 
thị, thành phố về nội dung sơ kết Nghị quyết theo kế hoạch của Ban Thường vụ 
tỉnh Hội. 

   Lập kế hoạch nghiên cứu, khảo sát thực tế cơ sở. Tổng hợp xây dựng dự 
thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết trình Ban Thường vụ tỉnh Hội.  
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    Hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thị, thành Hội lựa chọn và lập hồ sơ 
khen thưởng, xét các tập thể, cá nhân xuất sắc đề nghị Hội đồng thi đua khen 
thưởng và Ban Thường vụ tỉnh Hội xem xét, quyết định. 

    Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. 

    - Văn phòng tỉnh Hội chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, kinh phí phục vụ 
tổ chức Hội nghị sơ kết theo chức năng, nhiệm vụ. 

   - Ban Tuyên huấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với đài phát 
thanh truyền hình,  Báo Nông thôn ngày nay, Báo Bình Dương và Bản tin Nông 
dân Bình Dương tập trung tuyên truyền về các điển hình trong công tác xây 
dựng tổ chức Hội vững mạnh trên Báo, bản tin công tác Hội, Wedsite của Hội 
trong quý I và II năm 2015.  

2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố. 

Căn cứ Kế hoạch và Hướng dẫn của tỉnh Hội, Ban Thường vụ Hội Nông 
dân các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo Hội Nông 
dân cấp cơ sở và cấp mình tiến hành sơ kết Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương Hội theo đúng Kế hoạch và gửi Báo cáo về tỉnh Hội (qua Ban Tổ 
chức) trước ngày 30/4/2015. 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- BTV tỉnh Hội; 
- Hội Nông dân huyện, thi, thành phố 
- Lưu VT, Ban TC. 

 
(đã ký) 

  
Lâm Văn Hòa 

 

 




