
TINH UY LAO CA! BANG CQNG SAN VIT NAM  

-CT/TU Lao Cai, ngày9tháng 9 nãm 2022 

CHi TH! 
ye Iänh do di hi hi nông dan các cap tinh Lao Cai, nhim kr 2023 - 2028 

Trong nh0ng 11am qua, các c.p ui', t chüc dãng tinh Lao Cai dã lãnh 
dao thirc hin t& phong trào nông dan và hoat dng cüa hi nông dan. Các 
cp hi nông dan trng buâc di mài ni dung, phuang thüc hoat dng, cüng 
c& kin toàn và phát trin t chirc, tr9ng tam hi.ró'ng v CG sâ, hi viên, nông 
dan. Các phong trào thi dua do hi nông dan phát dng và t chüc thirc hin 
d dem 1i kt qua thit thirc. Hi nông dan các c.p tIch crc tham gia xay 
dimg Bang, chInh quyn trong sach,  v1rng m.nh, gop phn thirc hin th.ng 
lci các miic tiêu phát trin kinh t - xã hi cüa tinh. 

Tuy nhiên, cong tác hi và phong trào nông dan trén dja bàn tinh vin 
con mt so tOn t?i, han ch cn dtc khc phiic, do là: Vic di mi ni 
dung, phuong thirc hoat dng cüa t chirc hi chua theo kjp yêu cu tInh 
hInh mói; hiu qua tuyên truyn, 4n dng hi viên, nông dan chua cao; 
cong tác giám sat và phàn bin xâ hi kt qua chin rO net, vic nm bt tInh 
hInh hi viên, nông dan có lüc, có ncii chixa kjp th?yi. Hi nông dan môt s 
nai chua chü dng tham muii c.p üy và phi hqp vi chInh quyn d kjp 
thOi giãi quyt nhüng khO khän, nh'ctng vn d mâi phát sinh. Mt s cp u 
chira th.t sir quan tam lânh dao,  chi do v t chirc và hoat dng cüa hi 
nông dan. 

Trong nhttng nãm tOi, xu th toàn cu hóa, hi nhp kinh tê quc t& 
khoa h9c cOng ngh din ra ngày càng manh  me và sâu rng së tip tiic CO 
nhftng tác dng dn tu ti.râng, d?yi sang, vic lam cña nông dan và hoat dng 
cüa t chirc hi nông dan. Thirc hin Chi thj s6 16-CT/TW ngày 10/8/2022 
cüa Ban BI thu v lanh dao dai hi hi nông dan các cp và Dai  hi  dai  biêu 
toàn quc Hi Nông dan Vit Nam 1.n thu VIII, nhim k 2023 - 2028; vic 
th chi'rc dai  hi hi nông dan các c.p tinh Lao Cai, tiên tói Dai  hi  dai  biêu 
toãn qu6c HQi Nông dan Vit Nam 1n thi.'r VIII, nhim k5' 2023 - 2028 là sr 
kin chInh trj quan tr9ng cüa giai cp nông dan và t chüc hi nông dan. Be 
lãnh dao dai hi hi nOng dan các cp tinh Lao Cai, nhim k' 2023 - 2028 
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dat kt qua t&, Ban Thithng vii Tinh üy yêu cAu các cp üy, t chc dãng 
tp trung chi do thrc hin tt mt s nhim vii sau: 

1. Nâng cao nhn thi'rc cüa các cp uST, t chüc dãng, chInh quyn v 
vj trI, vai trô cUa Hi Nông dan và giai c.p nông dan trong giai don imi; 
xác djnh nông dan là chü th& là trung tam cüa qua trInh phát trin nông 
nghip, kinh tê nông thôn và xây dung nông thôn mâi theo hurng "nông 
nghip sinh thai, nông thôn hin dai,  nông dan van minh"; gn xây dirng 
giai c.p nông dan vâi qua trInh phát trin nông nghip, cong nghip hoá, do 
thj hoá nông thôn. T chirc th1rc hin hiu qua Nghj quyt s 1 9-NQ/TW 
ngày 16/6/2022 cüa Ban ChAp hành Trung rnmg DAng khóa XIII v nông 
nghip, nông dan, nông thôn dn näm 2030, tAm nhIn dn näm 2045; D an 
s Ol-DA/TU cUa Tinh üy v "Phát trin nông, lam nghip, s.p xp dan cu, 
xây dijng nông thôn mdi" giai doan 2021 - 2025"; Nghj quyêt s lO-NQ/TU 
ngày 26/8/202 1 cüa Ban Thithng vii Tinh u, v chin luçc phát trin nông 
nghip hang hOa tinh Lao Cai dn närn 2030, tAm nhIn dn näm 2050. 

2. Tip ttic thirc hin Kt 14n s 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa 
Ban ChAp hành Trung rn:ing Bang v xây dirng, chinh dn Dáng và h thng 
chinh tn, t.p trung xây dung, chinh dn, cüng c th chüc Hi Nông dan các 
cAp, nâng cao chAt lucmg can b Hi, nhAt là can b lânh dao  chü ch&; di 
mâi manh  me, toàn din, dng b ni dung, phtrcmg thüc và nâng cao chAt 
luqng, hiu qua hoat dng Hi. DAy manh  cong tác tuyên truyn, vn dng 
tp hçrp nông dan vào t chiirc Hi; xay drng giai cAp nông dan phát trin 
toàn din, van minh, có trách nhim vi xâ hi; khai d.y và phát buy lông 
yêu nuâc, tinh thAn doàn kit, tr 1irc, tir cithng, t11ong than, tuong ái, chI, 
khát v9ng vuon len; quan tam dào tao  nâng cao trInh d, kin th't'rc Va nàng 
1irc t chüc san xuAt cho nông dan; khuyn khIch h trçY nông dan chuyn 
di s& xây dirng mô hInh san xuAt theo chui lien kt, san phAm nông 
nghip xanh, hü'u Cu, tuAn hoàn... thay di tt.r duy tir san xuAt nông nghip 
sang phát trin kinh t nOng nghip g.n vi nhu cAu thj trithng. 

3. Chi dao  ban chAp hành hi nông dan các cAp chuAn bj t& ni dung 
di hi: Báo cáo tng kt nhim ki trInh dai  hi cAn dánh giá dung thirc 
trng hott dQng cUa th chi.rc hQi vã phong trào nOng dan 5 nam qua, khang 
djnh kt qua dat  diic, chi rô khuyt dim, yu kern và nguyen nhân, nut ra 
bài h9c kinh nghim. Xây dirng phrcing hiràng, miic tiêu, nhim vi, giái 
pháp nhim k' 2023 - 2028 phái disa trén ca sâ dir báo sat, dáng tInh hInh, 
barn sat các chü truo'ng, nghj quy& cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà 
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nithc, Nghj quyt Dui hi Dãng b tinh 1.n thu XVI, nghj quyt di hi 
dãng b cüng cap và chüc nàng, nhim vii cña hi nông dan. Dê ra các giãi 
pháp nâng cao chit 1ixçmg ho.t dng cüa hi và phong trào nông dan bâo 
dam phü hcp, sang tao,  thit thirc, hiu qua; xây dirng và phát trin t chüc 
hi ngày càng vftng manh;  tIch circ tham gia xây dirng Dáng, chinh quyn 
trong sch, vUng mnh; tp trung sira chia, khtc phiic nh&ng tn tai,  han 
ch trong nhim k' qua; phát dng và d.y mnh các phong trào thi dua yêu 
nixc, dáp frng nhu c.u, nguyen vçng chInh dáng cüa hi viên, nông dan. 

4. Lãnh dao,  chi  dao  thirc hin cong tác nhân sir dai  hi hi nông dan 
các cp dam bão dung nguyen tic, quy trInh theo quy djnh cüa Dâng, Nhà 
nithc và Diu 1 Hi Nông dan Vit Nam. Nhân sir ban chip hành hi nông 
dan khóa mâi phãi bão dam tiêu chun, diu kin, tiêu biu v ph.m ch.t, 
näng lirc, uy tin, quan tam dn các dng chi truâng thành tr th?c tin phong 
trào nông dan, am hiu sâu sc tmnh hInh nông nghip, nông dan, nông thôn; 
Co so lucmg, cci cu hçip 1, bâo dam tinh k thüa và phát trin. Thrc hin t& 
chInh sách doi vi can b hi nông dan các cap, can b chuyên trách không 
dü th?ii gian tái Ca. 

5. Các cAp üy dãng tp trung länh dao,  chi do dai  hi hi nông dan 
mi cAp; chi dto chinh quyn các cAp t.p trung giái quyt nhffiig vAn d bac 
xñc, giái dáp kjp thai nhting kin nghj, d xuAt chjnh dáng cUa hi viên, 
nOng dan và to chac hi nông dan. ChInh quyên, các ban, ngânh lien quan 
phtM hçp, tao  diu kiên thun lçii d hi nông dan các cAp t chac thành 
cong dai  hi. 

6. Ban Tuyên giáo Tinh üy phi hçp vài Dãng doàn Hi Nông dan 
tinh chi dao,  hixâng dn cong tác tuyên truyn vã djnh huâng dii 1u.n xã hi 
trtxrc, trong và sau dai  hi hi nông dan các cAp, tao  sir chuyn bin manh 
me trong nhn thüc, trách nhim cüa các cAp üy, t chuc dãng, chjnh quyn, 
h thng chInh trj vâ. toàn xã hôi v vj trI, vai trô cüa hi nông dan trong sir 
nghip xây drng và bão v T quc. Tp trung tuyén truyên kêt qua thirc 
hin cac phong trào thi dua yeu nuâc, các cong trInh, phAn vic chào m1rng 
di hi g.n vri tuyên truyn, trin khai thirc hin nghj quyêt dai  hi dâng 
các cAp. Chü tr9ng biu ducmg, nhân rng các mô hInh, diên hInh tien tiên 
trong hi viên, nông dan. 

7. Dãng doàn, Ban Thithng v1i Hi Nông dan tinh can cü Chi thj nay 
và cac van ban chi dao,  hithng dn cña Dãng doàn Hi NOng dan Vit Narn 
xây dijng k hoach t chüc dai  hi hi nông dan các cap tinh Lao Cai, tiên 
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tii Di hi dai  biu toàn quc Hi Nông dan Vit Nam 1n thir VIII, nhim 
ki 2023 - 2028. PMi hçip v&i Ban Thung viii các huyn üy, thj üy, thânh üy 
chi dao  t chirc t& di hi hi nông dan các c.p theo dung hithng dn cüa 
Hi Nông dan Vit Nam và phü hçp vci tInh hInh cüa dja phirang. 

8. Thi gian t chirc d.i hi: 

- Dti hOi HOi nông dan cp cci sâ thirc hin trong qu 1/2023. 

- Dai hi Hi Nông dan cp huyn thirc hin trong qu 11/2023. 

- Dai hi Hi Nông dan c.p tinh hoàn thânh trong qu 111/2023. 

9. Ban Dan 4n Tinh üy chü trI, phi hçvp v&i các cc quan tham muu, 
giüp vic Tinh ñy, Bang doàn Hi Nông dan tinh, Van phông Tinh u' theo 
dOi vic thirc hin Chi thj nay, djnh k' báo cáo kt qua vài Ban Thithng v1i 

Tinh u theo quy djnh. 

Chi thj nay dixcic ph bin dn chi b./. 

Nyi nhân: TIM BAN THIf(NG VU 
- Dáng doàn Hi Nông dan Vit Nam, - :! THTJ 
- TT Tinh üy, HDND, UBND tinh, 
- Các dng chI Tinh üy viên, 
- Các ci quan tham miiu, giiip vic Tinh üy, 
- Các ban can sir dãng, dáng doàn, 
- Dãng doàn Hi Nong dan tinh, 
- LAnh do Van phông Tinh üy, 
- Các huyn üy, thj Ciy, thành üy, 
- Chuyên viên Tng hçp - VPTU, 
- Ltru Van phàng Tinh Uy. 
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