
DANG B() TtNB YEN BAT BANG CONG SAN VIT NAM 
THANH UY YEN BAI 

s&,iG -CT/TU TP. Yen Bái, ngay23 tháng 10 nám 2022 

CHITIII 
CUABANTHrSONGVJTHANHOY 

Ye lãnh do Bi hi Hi Nông dan các cap, tiên tói Bii hi dti biêu 
Hi Nông dan thành phô Yen Bái lan thfr X, nhim k5' 2023 - 2028 

Thirc hin Chi thj s 28-CT/TU, ngày 2 1/9/2022 cüa Ban Thuông vi 
Tinh Uy Yen Bái ye lãnh dlao Dai hi Hi Nông dan các cap, tiên tOi Dai  hi 
d?.i biu Hi nông dan tinh Yen Bái 1.n th X, nhim k' 2023 -2028. 

Dê lãnh dao,  chi  dlao  to chic thành cong Dai  hi Hi Nông dan cap ca sà 
và D.i hi Hi Nông dan thành phô Yen Bái lan thir X, nhimkS' 2023-2028, 
Ban Thuàng vu Thành üy yêu câu các cap üy dàng, chInh quyên, M.t tr.n To 
quôc, cac doàn the tIr thành ph tói Co s& tp trung chi dao  thirc hin tot mt 
so nhiêm vu sau: 

1. Chi dao  ph bin, quán trit va trin khai thc hin nghiêm the Chi thj 
sé 16-CT/TW ngày 10/8/2022 eha Ban BI thu Trung uang Dàng; Chi thj s' 
28-CT/TU, ngày 21/9/2022 cha Ban Thuing vi Tinh hy Yen Bái v lãnh dao 
dai hi Hi Nông dan các c.p tin tOi Dai  hi  dai  biu Hti Nông dan tinh Yen 
Bái 1.n thhr X, nhim kST 20?3  -2028; K hoach  hành,dng s 66-KHITU, 
ngay 16/6/2021 cua Ban Chap hanh Dang bp thanh pho khoa XX thc hin 
Ngh quyt s 20-NQ/TU ngày 20/01/2021 cha Ban Chp hành Dàng b tinh 
ye phát triên nông nghip theo huóng nâng cao chat hrçing, hiu qua, giá trj 
gia tang gan vOi xây dirng nông thôn mâi ben vüng tinh Yen Bái giai do.n 
2021 - 2025 nhm nâng cao nh.n thüc cha các cp üy, t chicdâng, chInh 
quyen ye vl tn, vai tro cua H91 Nong dan Viçt Nam va glal cap nong dan 
trong giai doan  mm; xac dnh nong dan la chu the, la trung tam cua qua trrnh 

P A A A A A A A A - P phat trien nong nghiçp, kinh te nong thon va xay dirng nong thon moi theo 
huó'ng "nOng nghip sinh thai, nông thôn hin d.i, nông dan van minh"; g.n 
xây drng giai cp nOng dan vâi qua trInh phát trin nông nghip, Cong nghip 
hoá, do thj hoá nOng thôn. 

A P A P A A A 2. To ehuc thc hiçn co hiçu qua Chuong trrnh hanh ding so 22-CTr/TU 
ngày 21/6/2021 cha Thành hy Yen Bái v th?c hin Nghj quyt s6 40-NQ/TU 
ngày 24/5/202 1 cha Ban Thuông vi Tinh hy v nâng cao ch.t lugng, hiu qua 
ho.t dng cha M.t tr.n T quc và các doàn th chmnh trj - xä hi các Cap tinh 
Yen Bái giai doan  2021 - 2025. Tp trung xây dirng, chinh dan, cUng c t 
chhrc Hôi Nông dan các cp, nâng cao ch.t hxcing di ngü can b HOi,  nht là 
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can bô 1nh dao ch'ii ch6t; di mâi manh me, toàn din, dng bO nOi dung, 
phumg thc và nâng cao chit hrcing, hiu qua hoat dng HOi.  Dy mnh cong 
tác tuyên truyn, vn dng, tp hqp nông dan vào to chirc HOi,  gop phãn xây 
drng giai cp nông dan Vit Nam phát frin toàn din, vn minh, có trách 
nhim xâ hi; khai dy va phát huy lông yêu ntrâc, tinh th.n doàn kit, tçr 1irc, 
tij cuxng, tuong than, tuong ái, chI, khát vQng yuan len, xây dirng hInh ánh 
con nguYi Yen Bái "Than thin, nhân ái, doãn kt, sang t.o, hi nh.p"; dim 
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thanh pho Yen Bai phat trien nhanh, ben vixng theo hucmg Xanh, hai hoa, 
ban s.c và h?nh  phi'ic". Quan tam dào t.o, bi duong nâng cao trinh d, kin 
thirc va nng lirc t chiTrc san xu.t cho nông dan; khuyn khIch, h trçi nông 
dan chuyên dôi so, xây dirng cac mô hInh san xuât theo chuôi lien kêt, san 
phm nông nghip xanh, htu co, tun hoãn..., thay di tu duy tr san xut 
nông nghip sang phát trin kinh t nông nghip gn vâi nhu cu thj trut1ng 
và hOi  nhp quc t& 

3. Các cp üy tp trung chi dao  Hi Nông dan các cp chun bj va t 
chixc tot Dai  hçi. Bao cao tong ket nhiçm ky trrnh Dal  h91 can danh gia dung 
thirc trang tinh hInh hoat  dng cUa Hi trong 05 nàm qua; khng djnh nhftng 
kt qua dat  duqc; nêu rO nhftng han  ch, yu kern và nguyen nhãn, rut ra bài 
hçc kinh nghim; vic xác djnh phuong huóng, nhim vi cong tác HOi  và 
phong trào nông dan thim kS'  ti cn barn sat Nghj quyt Dai hOi Dãng các 
cp nhim k' 2020-2025, yêu cu nhim viii cña HOi  cp trên va các quy djnh 
cüa Hi Nông dan Vit Nam gn vâi tInh hInh thirc tê cUa timg dja phuong, 
darn bão thit thirc, khã thi, khc phvc duçrc nhüng han ch& yu kern, gop 
phan nang cao dai song, dap ung thu cau, nguyen vQng chinh dang cua h9l 
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vien, nong dan. Cac cap uy dang tap  trung chi dao,  tham dnh cac van kiçn 
Dai hOi HOi Nông dan cp mInh bâo dam ch.t lucingtheo iêu cu dra. 

4. Ban Thuang yit Hçn Nong dan thanh pho co trach nhiçm barn sat sir 
chi dao,  huang dan cua Ban Chap hanh Hçi Nong dan trnh, xay di.rng ke 
hoach th chüc Dai hOi và phi hcip vói cp 1'iy Co sr chi dao,  huóng. dnHi 
Nông dan ca sâ chun bi t& nôi dung các vn kiên, Cong tác nhãn su, công 
tác tuyen truyên và cng tác phông, chông dich bênh Covid-19 trong th?,i g1an 
din ra Dai hôi Lua chon chi dao Dai hôi dim 0 môt xA (hoàc phu-&ng) d 
rut kinh nghim truOc khi t chi'rc Dai  hi cp cci sir. Dai  hi Hi Nông dan 
cap cci so hoan thanh trong quy 1/2023; Dal  hçi  dai  bieu H91 Nong dan thanh 
ph t chüc vào qu 11/2023. 

Phi hçip vri Ca quan T ch(rc - NOi vi thành ph va Dãng i:iy cac a, 

phuang, chuan bl tot cong tac than sir Ban Chap hanh Hçn Nong dan cac cap 
bâo dam dan chü, cong khai, minh bach,  cht chë, dung nguyen t.c, quy trInh 
theo quy dinh  cua Dang, Nha nuac va Dieu l Hi Nong dan Viçt Nam; 1ra 
ch9n duçvc nhftng nguii có dü diêu kin, nng 1irc, uy tin, tam huyêt vOi cong 



3 

r 9 r 

tam bô tn can bO tré, can hO nü, can bO là ngixYi dan tOc  thiêu so, ngui am 
hMu nông nghip, nông dan, nong thôn vao cci quan lânh do Hi; thrc hint6t 
chrnh sach doi vrn can bç Hçi khong du thai gian tai Cu. Viçc bau doan dai  bieu 
di dr Di hQi cp trên phài dam bào dü s6 h.rcing, chit hrçTng, các dai  biu phâi 
là nguôi có uy tin, có khà näng dóng gop vào thành cong cüa Dai hOi. 

5. 1:J ban than dan thành ph6 chi do b trI kinh phi Dai hOi HOi Nông 
dan các cp trong dr toán chi ngãn sách närn 2023 theo quy dnh; chi dao  chinh 
quyên,các ngành chirc näng quan tam, phôi hcip báo dam nhftng diêu kin can 
thiêt dê hOi  nông dan các cap to chüc Dai hOi dam bào trang trQng, tiêt kiOm, 
hiu qua, thit thirc, dung tin dO Va antoàn.
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6. Ban Tuyen giao Thanh uy phoi hçip vai Hpi Nong dan thanh pho chi 

d.o, hithng dn dAy mnh cong tác tuyên truyn v Di hOi,  cong tác HOi  và 
phong trao nông dan trithc, trong và sau D?.ihOi;  dAu tranh phãn bác cac quan 
diem sai trái, thu djch, chia r, phá hoai khOi dai  doãn .kêt toãn dan tOc.  Phát 
dng, t chIrc các phong trào thi dua, xây drng các cong trInh, phAn viOc, các 
san phãm nông nghip tiêu biêu, thiêt thirc chào mrng Dai hOi HOi Nông dan 
cac cAp, phn dAu mi Co sâ hOi  và  hOi  thãnh ph6 du có các hot dng thit 
th%rc chào mi:rng Dai hOi; kjp th&i phát hiOn, biu duorng, nhân rng các din 
hinh tiên tin trong cong tác HOi  và phong trào nông dan. 

7. Ban Dan vn Thành üy chü trI, phi hcTp vâi HOi  Nông dan thành ph; 
các Ca quan tham mini giüp vic Thành üy, Vn phông CAp üy và Chinh quyn 
thành phô giüp Ban Thuông vi Thành iiy theo dOi viOc thirc hiOn Chi thj nay. 

9 . * A 1 e A Chi th nay pho bien den chi bQ./. 

Nainhãn:  
- Thix&ng trirc Tinh üy (dê b/c), 
- Ban Dan vn Tinh üy (dê b/c) 
- Hi Nông dan tinh (de b/c), 
- Các d/c Uy viên BCH Dãng b TP, 
- Các c quan thani mmi giüp vic Thnhñy, 
- Các phông, ban, MTFQ, doãn the TP, 
- Các chi dãng b ca s&, 
- Liru: HND, VT/TU. 

T/M BAN. THIYONG Vç 
BITHES 
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