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KE HOACH
Thành lap và ra mt CLB NDSX- KDG cap linh
Can cü chü trilong cüa Tinh üy BInh Phuôc v vic t chirc các hoat dng
chào mrng k nim 90 näm Ngày thành 1p Hi Nông dan Vit Nam (14/10/1930 14/10/2020); K hoach s 91-KHIHNDT ngày 28/11/2019 cüa Ban Thuè'ng vi Hi
Nông dan tinh v t chirc các hoat dng chào mmg kST nim 90 nAm Ngày thành
1p Hi Nông dan Vit Nam (14/10/1930 - 14/10/2020);
Ban Thu?mg vi,,i Hi Nông dan tinh xây dirng k hoch thành 1p CLB nông
dan SXKD giói tinh BInh Phrn9c nhtx sau:
I. MUC IMCH - YEU CAU
1. Miic dIch:
- Tio din dan cho hOi viên nông dan có nhiu diu kin d trao di, h9c hôi,
tip cn nhüng tin b khoa h9c kT thut mdi, nhüng kinh nghim, cách lam an hay
trong san xut; lien k& giüp do' nhau phát trin SXKD tham gia gop phn phát
trin kinh t - x hi cüa tinh.
- D.y mnh phong trào nông dan san xut, kinh doanh giói cüa tinh phát
trin theo huàng san xut hang hóa, kinh t gia tri, trang tri, kinh th hçip tác, phát
trin ngânh ngh gn vth img diing khoa h9c cong ngh, gop phn chuyn djch CG
cu kinh t, co' cu cay trng, vt nuOi.
2. Yêu cu:
- Huy dng drnyc dông dâo hi viên nông dan san xuât giôi cap tinh tham gia
sinh hoat CLB.
- Nêu cao tinh than tr nguyen, doàn két, hqp tác vâ chia sé kinh nghim trong
SXKD.
II. NQI DUNG TH!XC HHN
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1. Các bu'óc chuân bj (Trong tháng 02 và dcu tháng 03 nàm 2020)
1.1. Chçn di tuçmg tham gia CLB NDSX-KDG cap tinh.
- Là hi viên nông dan dã dugc cong nh.n danh hiu nông dan SXKD giöi
cp tinh trY len.
- Các dng chI Thuèng trirc; Tru&ng ban, b phn Hi Nông dan tinh; Chü
tjch Hi Nông dan các huyn, th, thành, phi.
1.2. Hi Nông dan các huyn, thj, thânh phé (can c1r chi tiêu giao) khào sat,
xét ch9n NDSX-KDG tiêu biu cp tinh tri len 1p danh sách gâi v Hi Nông dan
tinh tng hçip.
1.3. Hi Nông dan tinh:
- Lãnh dao lam vic vó'i Hi Nông dan các huyn, thj, thành ph ; thàm
NDSX-KDG (theo danh sách ) tuyên truyn, vn dng NDSX-KDG tham gia CLB
NDSX-KDG cp tinh.
- Dir thâo Quy ch hot dng cüa CLB
- Dir tháo danh sách d cü Ban Chü nhim CLB (Chü nhim; 04 phó chü
nhim CLB)
-Tong hçTp và diu chinh Quy ch theo kin dóng gop cüa thành viên d
thông qua bui ra mt CLB NDSX-KDG
2. To chtc Hi nghj thành 1p và ra mt CLB NDSX-KDG cp tinh (cui
tháng 3 hogc du tháng 4 nám 2020)
2.1. Thành phn tham dci bui 1 ra mt (dci kin s lucmg 100 di biu)
- Dai din lành do; các phông ban cüa TW Hi Nông dan Vit Nam
- Dai diên lath dao Tinhüy; UBND; HDND; UBMTTQVN tinh
- Dai diên lath dao Ban Dan van Tinh üy
- Các só, ngành có lien quan
- Dai din lânh dao Hi Nông dan các (huyn, thj, thành pM
- Các thành viên NDSX- KDG; doanh nghip...
- Dii din phóng viên các ca quan báo chI cüa tinh dn dr vá dua tin.
- Phóng viên Dài Truyn hInh; Báo BInh Phiróc...
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2.2. ChuGng trIrih ci th&
- Tuyên b 1 do, giOi thiu di biêu.
- Báo cáo kt qua chun bj , tin dn thành 1p CLB NIDSX-KDG cap tinh.
- Cong bô quyêt djnh thành 1p CLB NDSX- KDG cp tinh
- Giói thiu danh sách và bu Ban Chü CLB NDSX-KDG
- Ban Chü thim CLB ra mt hi nghj.
- Thông qua dir tháo Quy ch t chrc hoat dng cüa CLB NDSX-KDG
- Tháo 1un di dn thng nht quy ch chInh thüc
- Phát biu cüa lãnh dao tinh (nu co)
- Phát biu cüa lAnh dao HND tinh.
-Bmc
III. TO CHUC TH!J'C HIN
1. Giao Ban Kinh t - Xã hi Hi Nông dan tinh, tham muu t chCrc thrc
hin các ni dung trong k hoch nàytp; dir toán kinh phi trInh cp có thm quyn
phê duyt dam báo vic th chirc ra m&t CLB NDSX- KDG.
2. Hi Nông dan các huyn, thj, thành pM can cir các ni dung lien quan
trong K hoach nay tt chüc thirc hin theo yêu cu d ra; Dam báo s luçing các
thành viên cüa tirng dja phi.rang tham gia CLB NDSX-. KDG trong bui 1 ra mat.
Trên day là k hoach t chüc thành 1p và ra mt CLB Nông dan SXKD giôi
cp tinh cüa Ban Thumg viii Hi Nông dan tinh./.

Nth nhan
- TW Hi Nông dan VN (b/c)
- BDVTU (b/c)
- Các s6 ngành; doanh nghip lien quan
- HIND các huyn, thj, TP;
-LmiVT.
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