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CUA BAN THIJONG \TEJ  TfNH UY 

V vic1ãnh do di hi hi nông dan các cap tiên t 
Bi hEi dti biêu Hi Nông dan Vit Nam tinh Bong Nai lan thfr X, 

nhimk2O23-2O28 

Trong 05 nàm qua, nn nông nghip tinh dã có s1r chuyn bin khá tIch 
cu'c, ca câu kinh t nông nghip chuyn djch dung djnh hu&ng phát trin cüa 
tinh, t?o  nn tang vfrng chc gop phn quan tr9ng duy trI tang trung kinh t, n 
djnh chInh trj - xã he,i;  näng suât, chat krqng và giá trj nhiêu 1oi cay trng, vt 
nuôi nâng len, xut khâu lien ti1c tang; nhiu mô hInh lien kt san xut hiu qua 
dira trén trng diing t& khoa hçc k5 thuit, cong ngh. Diii s6ng cüa nông dan 
duçc cai thin rO ret, t3' 1 h nghèo giâm, an sinh xã hi duçc dam bâo, dan chü 
co' sx duqc phát huy. Hi nông dan các cp dã doàn kt tp hçp, 4n dng hi 
viên, nông dan, xây dirng tO chüc hi vng mnh gop phân xây dirng giai cp 
nông dan Vit Nam trong thM k' dy mnh cong nghip hóa, hin d?i  boa dt 
nuâc và hi nhp quc t; các phong trào thi dua tip tçlc du?c phát dng phü 
hqp vii thng di tuqng hi viên, thit thirc vi lçi Ich, nhu câu cüa các tng lop 
nông dan gop phn quan tr9ng d tinh Dng Nai hoàn thành s&m vic xây dirng 
nông thôn mi và tip tic trin khai thirc hin xây drng nông thôn mi nâng 
cao, nOng thOn mói kiêu mu trén dja bàn tinh. 

Tuy nhiên, ben ctnh nhüng kt qua d?t  duçic cong tác hi và phong trào 
nông dan vn cOn nhüng h?n  ch nht djnh nhu: ni dung, phucing thi'rc hoit 
dung có noi, cO inc cOn chm di mO'i, chi.ra theo kjp tInh hInh thirc tiên; mt b 
phn can bO hi näng lire chua dáp üng yêu cu, nhim v11; cong tác giám sat và 
phãn bin xã hi hiu qua chua cao; nhn thüc, trách nhim cüa mt s cp u, 
t chiirc dàng, chInh quyn di vói cOng tác hi và phong trào nông dan, xây 
dirng giai cp nông dan chua that dy dü, dung mirc. 

Trong nhüng näm tài, dithi sr tác dng cüa qua trInh cOng nghip boa, do 
thj hóa nhanh, nông dan sê ngày càng giàm dan ye sO krçing dê chuyên sang 
khi ngành cong nghip, xây drng và djch vli; nht là vic thu hi dt , dt san 
xut nông nghip cüa ngithi dan d phic vi,i các di,r an phát trin kinh t trên dja 
bàn tinh ành huing dn di sng cüa nOng dan. Truâc tInh hInh trên, dOi hOi th 
chirc hi nông dan các cp phãi n lirc vumi len di mOi ni dung, phuo'ng thirc 
hoit dng d xây dimg t chiirc hi doàn kt, vitng mmnh, dáp rng yeu cu trong 
tInh hInh mâi, nâng cao &i sang 4t chit, tinh thn cUa hi vién, nOng dan; t 
chüc Hi phài that sir là ch dira vüng chc cho hi viên, nông dan. 

Dóng Nai, ngày 10 tháng 10 nám 2022 
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Näm 2023 së din ra dai  hi hi nông dan các cp tin tâi Di hi di biu 
Hi Nông dan Vit Nam tinh Dông Nai lan thu X, nhim kS'  2023 - 2028 là sir 
kin chinh trj quan tr9ng cüa giai c.p nông dan và t chiirc Hi Nông dan; là ca 
hi d d.y m?nh  cong tác xây dijng hi nông dan các cap, xây dirng giai cap 
nông dan virng mnh; phát huy vai trô to lan cüa nông dan tham gia phát trin 
kinh t - xã hi, bão dam quc phông, an ninh, nht là trong xây dirng và phát 
trin nOng nghip, nông thOn. 

D di hi hi nông dan các cp dit kt qua cao, Ban Thuông vii Tinh üy 
yêu cu các cp u, t chüc dãng tp trung länh do, chi do thirc hin t& nhüng 
nhiêm vu sau: 

1- T chi'rc trin khai, quán trit và t chirc th?c hin tt Chi thj s 16-
CT/TW ngày 10/8/2022 cüa Ban BI thu Trung uo'ng Dàng v lãnh dto dii hi 
hi nOng dan các cap tiên tai Di hi dai  biêu toàn quc Hi Nông dan Vit 
Nam ln thu VIII, nhim kS'  2023 - 2028 và Chi thj cña Ban Thu&ng vii Tinh ñy 
v länh dao  di  hOi  hi nông dan các cp tin tài Dai  hi  dai  biêu Hti Nông dan 
Vit Nam tinh Dng Nai ln thu X, nhim k' 2023 - 2028 cho can b, dãng 
viên, hi vién, nông dan trong toàn tinh; chi dao  ban chip hành hi nông dan 
các cp xây ding k hoach  t chüc dai  hi và chun bj tét các ni dung dui hi 
theo huóng dn cña Trung ung Hi Nông dan Vit Nam. 

2- Nâng cao nhn thüc cüa các cp u, t chüc dàng, chInh quyn v vj trI, 
vai trô cüa Hi Nông dan Vit Nam và giai cp nông dan trong giai don mâi; 
xác djnh nông dan là chü th, là trung tam cüa qua trmnh phát trin nông nghip, 
kinh t nông thôn và xây dirng nông thôn mai theo huàng "nông nghip sinh 
thai, nông thôn hin di, nông dan van minh"; gn xây dimg giai cp nông dan 
vâi qua trInh phát trin nông nghip, cOng nghip hoá, do thj hoá nông thôn. T 
chuc thirc hin hiu qua K hoach cüa Ban Chip hành Dâng b tinh thirc hin 
Nghj quyt s 19-NQ/TW ngây 16/6/2022 cüa Ban Chp hành Trung uang 
Dáng v nOng nghip, nông dan, nOng thOn dn nám 2030, tm nhIn dn näm 
2045; tip tic tao  diu kin thun lçii d nông dan chü dng tip cn thj tru&ng, 
các ngun 1rc, các chuang trInh h trç khai nghip, üng diing khoa h9c - cong 
ngh vào san xut, kinh doanh; có chinh sách dc thu h trg nOng dan nghèo, 
vüng khó khän; nâng cao dai sng 4t cht, tinh thn cho nông dan. 

3- Dy manh  cOng tác tuyên truyn, vn dng, tp hqp nông dan vào t 
chuc hi; khcii dy và phát huy lông yêu nuóc, tinh thn doàn kit, tr lirc, tr 
cuang, ti.wng than, tuong ái, chI, khát vçng vuun len, xây dirng quê hung, 
phn vinh, bath  phiic; quan tam dào tao,  nâng cao trInh d, kin thuc và n5ng 
lrc t chüc san xut cho nOng dan; khuyn khIch, h trçi nOng dan chuyn di 
s, xay drng các mô hmnh san xut theo chui lien kit, san phm nông nghip 
xanh, hüu cci, tun hoàn; thay di tu duy tü san xut nOng nghip sang phát triên 
kinh t nông nghip gn vói thu cu thj truang; trin khai thirc hin tot 
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K hoach s 110-KHITU ngày 31/12/2021 cüa Tinh üy v phát trin nông 
nghip 1rng dicing cong ngh cao, nông nghip theo hithng hüu ca gn vi cong 
nghip ch bin và thj trithng tiêu thii san phm trén dja bàn tinh Dng Nai dn 
nàm 2045. Tiêp tiic th'irc hin Ké hoach  sO 08-KHITU ngày 18/3/2022 cüa Ban 
Chp hành Dàng b tinh thirc hin K& 1un si 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cüa 
Hi nghj Ban Chp hành Trung uang v dy math  xây dijng, chinh dn Dáng 
và h thng chInh trj; kiên quyt ngän chn, dy hii, x1r 1 nghiêm can b, dâng 
viên suy thoái v tu ttthng chinh trj, dao  düc, 1i sing, biu hin "ti,r din bin", 
"tr chuyn hóa"; tQp trung xây drng, chinh dan, cüng c t chirc hi nông dan 
các cp, nâng cao cht luqng di ngü can b Hi, nht là can b lath dao  chü 
ch&; di mâi manh  me, toàn din, dng b ni dung, phuang thcrc và nâng cao 
cht luçmg, hiu qua hoat  dng Hi. 

4- Ban cMp hành hi nông dan các cp chun bj và t chüc tt dti hi. Báo 
cáo trInh dai  hi cn dánh giá dung thirc trng tInh hIth hoat  dng cüa Hi trong 
5 näm qua; khàng djth nhüng kt qua dat duvc; nêu rO nhüng han  ch, yu kém 
và nguyen nhân, rit ra bài h9c kith nghim; trên c s& quán trit ni dung Nghj 
quyt Dai  hi XI Dàng b tith và nghj quyt dai  hi cüa dãng b các dja 
phuong cn xác djnh rô nhitng miic tiêu, thim viii d d ra giâi pháp ci,i th& 
thit thirc trong thim kS'  tâi nhm không ngüng cüng c, xây dimg t chüc Hi 
vUng math,  nâng cao cht luqng phong trào hoat dng cüa Hi, chäm 10 d&i 
sng 4t cht, tith than cho hii viên, nông dan; doàn kt, tp hqp, vn dng hi 
vien, nông dan hang hái thi dua san xut, kinh doanh giOi, tIch crc tham gia xay 
dirng nông thOn mri nâng cao, nông thOn mói kiu mu. 

5- Các cp üy dàng tang cithng lath dao  cong tác nhân six ban chap hành 
hi nông dan khóa mcii dam bào dung nguyen t&c, quy trIth theo quy djnh cüa 
Dãng và Diu l Hi Nông dan Vit Nam. Chñ dng rà soát, chun bj tM ngtn 
nhân sr, 1ira chçn nhitng ngu?ii có dü tiêu chdtn, diu kin theo quy djth, có 
nàng 1irc, uy tin, tam huyt vfii cong tác hi và phong trào nOng dan; xây dirng 
cci quan lath dao  hi các cp dü s luçmg, bâo dam chat luçmg và cci cu hçp 1, 
có sir k thira và phát trin, thirc sr là thüng ngithi tiéu biu, có dü phm ch.t, 
näng 1ic, uy tin, sue khôe d xây dirng t chirc hi và doàn kt hi viên; chü 
trng 1ira chçn can b giü cuong vi chü ch& i mi cp Hi có uy tin vri cp üy, 
chinh quyên và hi viên nông dan, dáp ung vi yéu câu lath dao  cOng tác Hi 
và phong trào nông dan trong thai k' dy math  cOng nghip hoá, hin dai  hoá 
nông nghip, nông thôn, không vi cci cu ma h thp tiêu chun. Quan tam b6 trI 
can bô tré, can bô nft, can b có trIth d chuyên môn, có kith nghim thrc tin. 
Thirc hin tt chInh sách di vâi can b Hi không dü th?i gian tái cir. 

6- Giao Ban Tuyên giáo Tinh üy chi dao  các cci quan Báo Dng Nai, Dài 
Phát thanh - Truyn hIth Dng Nai phi hçip vói Ban Thu&ng vi Hi Nông dan 
tinh tang cu&ng cOng tác tuyên truyn truc, trong và sau dai  hi, tp trung 
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gii thiu các din hInh tp th, cá nhân xut s.c trong cong tác Hi và phong 
trào nông dan san xut, kinh doanh giói, to thành dcit sinh hott chInh trj sâu 
rng trong to chüc Hi và hi viên nông dan trén dja bàn tinh gop phn t chirc 
di hi thành cOng t& dçp; du tranh phãn bác các quan dim sai trái, thñ djch, 
chia rë phá hoti khi d?i  doàn kt toàn dan tc. Phát dng, t chute các phong 
trào thi dua trong các cp hi vói nhiu cOng trInh, san phm nông nghip tiêu 
biu, thit th1rc chào müng dui hi; kjp thô'i phát hin, biu duo'ng, nhân rng 
các din hInh tiên tin trong cOng tác hi và phong trào nông dan. 

7- Giao Ban Can sir dáng Uy ban nhân dan tinh chi dao  các cp chInh 
quyn, các s, ban, ngành lien quan phi hqp, bâo dam các diu kin cn thit 
d hi nOng dan các cp t chute di hi trang tr9ng, tit kim, hiu qua và dung 
tin d. 

8- Giao Dâng doàn Hi Nông dan tinh lãnh duo t chüc trin khai thirc 
hin, xây drng k hoich thirc hin k hoch cüa Trung lrnng Hi Nông dan Vit 
Nam v t churc Dti hi hi nOng dan các cp, tin tri Dai hi dji biu toàn 
quc Hi Nông dan Vit Nam 1n thu VIII, nhim k 2023 - 2028 trong các cp 
hi; chun bj t& ni dung van kin Di hi, chñ dng tham muu cho cp ñy 
lãnh dao  tt cOng tác nhân sir ban chp hânh hi nOng dan nhim k' m1i dam 
bâo theo tiêu chun can bô Hôi. 

Chi do Dai  hi hi nông dan cp co s hoàn thành trong quy 1/2023; Di 
hi Hi NOng dan cp huyn, thành ph hoàn thành trong quy 11/2023; Di hi 
Hi Nông dan cap tinh hoàn thânh trong qu 111/2023. 

9- Giao Ban Dan vtn Tinh üy chü trl, ph& hqp cüng các ban dâng, Van 
phông Tinh üy, Dáng doàn Hi Nông dan tinh hu&ng dan, theo dOi vic thirc 
hin Chi thj nay, djnh k' báo cáo kt qua cho Ban Thung viii Tinh üy. 

Chi thj nay ph bin dn Chi b d trin khai thirc hin 

Ni nhân: T/M BAN THU'NG V1J 
- Các dlc TVTU, /HO Bf THU 
- Các BCS dáng. dáng doàn. BTV Tinh Doàn, 

S S * - Cac ban dang va Van phong Tinh uy, " o 
- Các cap üy dãng trrc thutc, f( 

( 
iit4} 

- CP.VPTU- D, P. T, 
- Luu VPTU. 
DOng kinh gun: 

- Ban BI thu Trung uong, 
- Van phông Trung uong (a + b), 
- Ban Dan 4n Trung uong (a + b), 
- Trung ixcing Hi Nông dan Vit Nam. 

D-M3/CT19/95 

Quãn Minh Cirô'ng 
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