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CHU€%NG TRiNH PHOI H1P
GIU'A BQ NONG NGHIP VA PHAT TRIEN NONG THON
VOl TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
V vic day mnh phong trào thi dua phic vy sy nghip cong nghip hoá, hin
di hoá nông nghip và phát trin nông thôn, giai don 2020 - 2030.
Tip tiic thrc hin Nghj quy& Hi nghj 1n thr sáu Ban Chip hành Trung
i.rcing Dãng (khoa X) v "Tip tiic xây drng giai cp cong nhãn Vit Nam thai k'
dy manh cOng nghip hóa,. hin dai hóa dt nuâc" và Nghj quyêt Hi nghj ln thu
bay cüa Ban Chtp hânh Trung 1rmg Dâng (khoa X) "v nông nghip, nông dan,
nông thôn"; phát huy kt qua ct.t dugc trong phong trào thi dua phc vi sir nghip
cong nghip hoá, hin di hoá nông nghip và phát triên nông thôn giai doan 2009
- 2019, B Nông nghip và Phát trin nOng thôn và Tng Lien doàn Lao dng Vit
Nam thing nht k$' kt, trin khai thirc hin Ch.rGng trInh phi hçip giai don 2020
- 2030 vâi nhng ni dung sau:
I. MI)C Di CH, YEU cAu
1. Myc dIch
1.1. Tio sir chuyn bin mnh me trong nhn thuc cüa can b, cong chirc,
viên chirc và ngithi lao dng (CBCCVCLD) v nghia, thm quan tr9ng cüa phong
trào thi dua dôi vài sir nghip cOng nghip hóa, hin di hóa (CNH-HDH) nông
nghip và phát trin nông thôn thai kr thrc hin cuc Cách mng cOng nghip 1n
thir tu (CMCN 4.0).
1.2. Thüc dy và phát huy vai trO tiên phong, chü dng, sang t.o, dam nghT,
dam lam cüa di ngü CBCCVCLD trong s1r nghip CNFI, HDH nông nghiep va
phát trin nông thôn, gop phn cüng c khi lien minh cOng nhãn - nOng dan - trI
thirc, s&m dua nuâc ta trâ thành ni.róc cong nghip theo huóng hin di.
1.3. Tang cu&ng phôi hqp ch.t chê, toàn din giia B Nông nghiêp và Phát
trin nông thôn vâi Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam trong cong tác tuyén
truyn chü trixclng, &rang Mi cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuâc; v trI,
vai trO, chuc nàng cüa t chuc Cong doàn; day manh các phong trào thi dua lao
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dng san xut. t1c hin tái ca cu dng b và toân din, tirng bi.râc xây dirng nn
nông nghip giá trj cao vâ phát trin bn vng.
2. Yêu cu
2.1. Tao sir quan tam và hành dng
th cüa can b, doàn viên, ngi.thi lao
dng cüng nhu toãn h thng cong doàn v trách nhim dcng hãnh cüng ngành nông
nghip va phát trin nông thôn trong vic gop ph.n thijc hin thing lçii Nghj quyt
HQi nghi ln thCr bay cüa Ban Chip hành Trung i.wng (khoa X) "vi nông nghip,
nông dan, nông thôn"; vüa th hin vai trô ciia t chüc Cong doàn vi giai cp nông
dan, vtra khng djnh vj tn, vai trà di vâi sir nghip CNT-I, HDH d.t nuc.
2.2. Vic trin khai phong trâo phãi dông b, khoa h9c, thit l.p &rçlc mOi
quan h tin cy giuia nghiên ct'ru - thr nghim - üng ding - nhân rng; các mô hInh,
giái pháp phãi có tInh dt phá, khá thi; không phô truong, hInh thirc, phái thit
thirc, hiu qua.
II. NQI DUNG
1. Vn dng CBCCVCLD và nông dan cà ni.r&c thrc hin thng lçi các chi
thi, nghi quyt, chinh sách cüa Dãng, Nhà nuic, chucrng trInh, d an cüa các B,
ngành, dja phixang v xây drng và phát tnin nông nghip, nông dan, nông thôn.
2. V.n dng CBCCVCLD nghiên cru di mói co ch& chInh sách huy dng
ti da các ngun lrc xã hi nhAm phát trin nhanh, bn vftng kinh t nông thôn,
nâng cao dii sng vat chit, tinh thn cüa nông dan; dAy manh cãi cách hành chInh
trong các Ca quan quàn l các cp; thirc hành tit kim, chng lang phi, phông
chng tham nhüng.
3. Phát huy tInh näng dng, sang t?o cüa di ngü CBCCVCLD và nông dan,
tich crc nghiên ciru, üng diing cong ngh cao, nông nghip sinh thai dra trên tin
b khoa h9e và cOng ngh vào san xut nông nghip; tang cung näng hrc cüa h
thng khuyn nOng, khuyn lam, khuyn ngu, thu y, bâo v thijc vt và các dch vu
khác. Gn kt chat chê giüa nông nghip vói cong nghip, djch vçi; san xu.t vâi
bão quán, ch bin, xây drng thi.rong hiu san phm nông nghip, nâng cao giá trj
nông san.
4. Tip tiic xay drng, phát huy quan h gn kt gi&a cOng nhân - nông dan trI thirc. Nâng cao hiu qua vic lien kt 4 nba "Nba nirc - Nhà khoa h9c - Nhà
doanh nghip - Nhà nOng "trong linh virc nOng nghip. Dy manh xüc tin thumg
mai. Di mi và xây drng các hInh thüc t chrc san xut, djch vii có hiu qua
nông thôn; khuyn kbIch các thành phn kinh t tham gia dAu tu, hInlì thành và
phát trin manh các loai hInh doanh nghip nông nghip sach, cong ngh cao, nht
là các doanh nghip trong linh vrc trng trçt, ch bin nông, lam, thüy san, dich
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vii, ch tao may s1r dung nguyen 1iu và thu hut nhiu lao dng khu vrc Iiông thôn;
có chInh sách buy dng ngun hrc d h trçt Nghip doàn ngh cá Vit Nam boat
dng có hiu qua.
5. Tang cithng phi hçip trong cong tác dào tao, dào tao lai, chuyn di ngh
ngh& chuyn giao cong ngh, nâng cao nhn thuc, k nàng lao dng, san xuât cho
nông dan; tp trung dào tao nâng cao kin thüc cho can b quãn 1, can b co sâ.
Khuyn khIch va dy manh vic xä hi hóa cong tác dâo tao nghê cho lao dng
ngành nông nghip, nông thôn.
6. Xây drng, phát trin h thng k& cu ha t.ng nông nghip, nông thôn; kt
ni nông thôn vâi do thj; gn phát tri&i kinh t xA hi, bào v môi tnrng sinh thai;
git gin bàn sc van boa dan tc; thirc hin t& Chucing trInh "Nâng cao phüc 1çi,
lçii ich cho doàn viên và ngithi lao dng"; tIch circ tham gia co cu 'a ngành Nông
nghip.
7. Tip tiic di mri each thirc t chüc thirc hin nh.m nâng cao hiu qua các
phong trào thi dua yêu nuâc nh.r: "Lao dng giOi", "Lao dng sang tao"; "Tham
misu giOi, phic vi,i t&"; "Ca ni.róc chung sirc xây dmg nông thôn mói"; "Ca nuâc
chung tay vi ngi.thi nghèo, không d ai bj bô lai phIa sau". Kp thii biu disong, ton
vinh, khen thu&ng các tp th& Ca nhân Co thành tIch xut s.c trong thirc hin các
phong trào thi dua, t.p trung tuyên truyn, ph bin nhân rng các din hInh, mO
hInh tiêu biu trong thirc hin CNH, HDH nông nghip và phát trin nông thOn.
8. Phi hqp h trq pháp 1, bào v quyên và lcii Ich hqp pháp cüa doàrì viên
và ngui lao dng trong ngành Nông nghip; d xut nhüng c ch, chInh sách lien
quan dn doàn viên, ngu1i lao dng ngành nOng nghip, nh.t là v.n d bnh ngh
nghip, diu kin lam vic. Cüng c t chi'rc, phát trin doàn viên, tham gia xây
dirng Dãng, xây dirng cci quan, dorn vj vUng manh.
III. TRACH NHI1M CAC BEN
1. Bt Nông nghip và Phát trin nông thôn
- Chü tn, phi hçip vâi Cong doân Nông nghip và Phát tnin nOngthon Vit
Nam t chüc trin khai quán trit, ph bin, tuyên truyn v mvc dIch, yeu c.u, nôi
dung, nghTa, tác ding và sr cn thit cüa vic trin khai thirc hin Chircing trInh
phôi hçip den toàn the CBCCVCLD, các co quan, dorm vj, doanh nghip trong toàn
ngành nông nghip và phát trin nOng thOm;
- Chi dao các Sà NOng nghip và phát trin nOng thôn phéi hç'p vri các Lien
doàn Lao dng các tinh, thành phó k kt chixorng trInh hoc k hoach phi hçp
hoat dng có muc tiêu, chi tiêu ci th d trin khai thirc hin hiu qua Chuorng
trInh t?i dja phucing;
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- Xây dirng co ch, chInh sách, to diu kin d khuyn khich các hInh thrc
tp hqp, thu hut dông dáo CBCCVCLD tharn gia d xut các tu&ng, nghiên cüu
cac d tài, trin khai thrc hin các sang kin, mô hInh, giâi pháp hiru Ich nhm
nâng cao näng sut, chat luçng, giá trj san phm, hang hóa, djch viii trong linh virc
nông nghip và phát trin nông thôn; d xut nhthig miic tiêu, yêu cu, chi tiêu và
ni dung thi dua cii th cho các ngnh có lien quan, nhm phiic vi có hiu qua sr
nghip CNH, HDH nông nghip và phát trin nông thôn gn vxi xây dirng nông
thôn m&i;
- Chi do các cci quan, dan v, doanh nghip trçrc thuc B, xây drng k
hoch hoc hurng dn d cu th hóa mic dIch, yêu cu, ni dung, tiêu chI cüa
Chucing trInh phi hçip vOi thirc tin, dc thu cüa dan vj, dng thai trin khai thirc
hin và thumg xuyên theo dOi, don dc, sa kt, thng kt dánh giá kt qua thirc
hin, biu ducing, khen thuâng và d nghj c.p trên khen thu&ng tp th& cá nhân có
thành tIch xuk sc trong thirc hin Chuang trinh a cp mInh;
- Co chInh sách phü hçip nhm khuyn khIch CBCCVCLD uu tiên 511 diing
hang hóa, san phrn nông nghip cüa Vit Nam; Chi dto, hu&ng dn các dan vj,
doanh nghip trrc thuc B hu&ng 1rng Chuong trInh "Nâng cao phuc lçii, lçii Ich
cho doàn viên và nguai lao dng", theo do có chInh sách ban các san phm, hang
boa cüa ngành nông nghip vâi giá txu dâi cho CNVCLD nht là trong các khu
cong nghip, khu ch xu.t, nai & tp trung dông CNLD;
- Phi hçp vd Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam trong cOng tác phát trin
doàn viên và thành 1p cong doàn ca sà, tin hành dánh giá k& qua thtrc hin
Chuang trInh vào tháng 12 hang nàm và xây drng k hoch hott dng näm sau;
xem xét khen thix&ng di vâi các tp th, cá nhân tiêu biu trong thirc hin Chuang
trInh.
2. Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
- To chac triên khai quán trit, ph bin, tuyên truyn v mic dIch, yeu cu,
ni dung, nghia, tác ding và sir cn thit cüa vic triên khai, thirc hin :Chuog
trInh phi hçp dn toàn th CBCCVCLD và các cp cong doàn trong toàn quc;
- Chi do các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph phi hçip vai các Si Nông
nghip và Phát trin nông thôn xây drng chuang trInh hoc k hoch ph& hcp
hot dng cO rn1ic tiêu, chi tiêu cç th dê triên khai thirc hin hiu qua Chuang
trInh tai dja phuang;
- Chi dao các Cong doàn ngành Trung i.rang, Cong doàn Tng cong ty trirc
thuc Tng Lien doàn tham gia vói chuyên mOn 4n dng CNVCLD trong ngành
barn sat ni dung Chuang trInh và chuc näng, nhim vi cüa ngành d xay drng các
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miic tiéu, chi tiêu cii the t chüc thirc hin hiu qua Chung trInh trong ngành
mInh;
- Chi dao, hithng dn các Lien doãn Lao dng tinh, thành pM, Cong doàn
ngành Trung i.rcYng và tucing duong tip tic pMi hqp vOi các dan vi, doanh nghip
trirc thuc ngành nông nghip d thôa thun, k)' kt hqp tác th'çrc hin Chixang trInh
"Nâng cao phiic lçii, lçi Ich cho doàn viên và ngu&i lao dng". Tuyên truyn, v.n
dng CBCCVCLD si:r diing, tiêu thii san ph.m, hang hOa cüa ngành nông nghiêp
và phát trin nông thôn.
- PMi hqp vói B Nông nghip và Phát trin nông thôn trong cong tác tp
hap, thu hiit CNLD d phát trin doân viên và thành 1p cOng doàn ca sâ, tiên hành
dánh giá kt qua thirc hin Chuang trInh vào tháng 12 hang nãm và xây dirng k
hoach hoat dng näm sau; xem xét khen thu&ng di vói các tp th, cá nhân có
thành tIch xut sic, lieu biu trong thirc hin Chuang trInh.
3. Kinh phi thirc hin
- Di vi các boat dng phi hap theo chirc näng, nhim vi cüa hai ngành
dixçic giao, kinh phi th?c hin do các ben chU dng tr can di dam bão.
- Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn và Tng Lien doân Lao dng Vit
Nam chju trách nhim xây dirng k hoach và M trI kinh phI dam bâo cho các hoat
dng nhu: Cong tác tuyên truyn, pM bin Chuong trInh; cOng tác xây drng mO hInh
dim; cong tác kim tra, giám sat; cong tác khen thu&ng, nhân rng din hInh tiên
tin; t chirc hi nghj sa kt, tng kt Chuang trmnh.
IV. TO CHIJ'C THçC HIN
1. Bô truâng Bô Nông nghip và Phát trin nông thOn và Chü tjch Tng
Lien doãn Lao dng Vit Nam tMng nht mt s ni dung sau:
- Giao cho Cong doàn Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Narn lam
Ca quan Thumg trirc th?c hin Chuung trInh.
- Mi ben ci:r mt dng chI lthih dao (Thi trirâng B NOng nghip và Phát
trin nông thOn, Phó Chñ tch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam) d trirc trip
chi dao các các ni dung cüa Chuong trmnh.
- Các b phn khác gm: Vii T chirc Can b B Nông nghip và Phát trin
nông thôn; Ban ChInh sách Kinh t - xä hi và Thi dua khen thu&ng Tng Lien
doàn Lao dng Vit Nam lam ca quan tham mru v chuyên mon d thirc hin
chuang trInh.
2. Hang näm các Cong doãn ngành Trung uong, Cong doán Tng cong ty
trrc thuc Tng Lien doàn, cac Lien doàn Lao dng tinh, thành pM chü dng xay
dirng k hoach pMi hap vài các b& ban, ngành, Sâ Nông nghip và Phát trin
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nông thôn cac tinh, thành ph d trin khai Chuang trInh và to chirc ctánh giá kêt
qua, rut kinh nghim chi dao, xem xét khen thi.r&ng cho tp th& cá nhân có thành
tIch xut sc trong thtrc hin Chucing trinh.
3. Cong don Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam có trách nhim
tham muu giñp B trithng Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn, Doàn Chü tch
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam thixmg xuyên theo döi, don dc vic trin
khai thirc hiên Chixcrng trInh trong toàn quc, tng hgp k& qua thrc hin và xây
dung báo cao, d xu.t tham muu cong tác churi bj các ni dung hi ng sci kêt,
thng kt Chuang tr'mh.
4. Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn và Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam ph& hop t churc dánh giá k& qua thrc hin Chu.ro'ng trInh hang nàm, sci
kt vào nàm 2025 và tng kt Chuxcing trInh vào näm 2030.
B truthng B Nông nghip và Phát trin nông thôn, Doàn Chü tjch Tng
Lien doàn Lao dông Vit Nam d nghj các ngành, các dja phirccng, cong doàn các
cap và toàn th CBCCVCLD cá nuórc nêu cao tinh thn trách nhiêm thuc hiên hiêu
qua Chucing trInh, gop phn tIch curc vào sur nghip CNN, HDH nông nghip và

phát trin nông thôn, thirc hin thành cOng cuc Cách mng cOng nghip 1n thr
tu, tin ti miic tiêu dan giàu, nuthc m.nh, dan chü, cong bang và van minh./.
TM. DOAN CHU TJCH
BQ TRUNG
BQ NONG NGIllP VA PHAT TRN NONG ThON TONG UEN DOAN LAO BONG VTT NAM
T!CH

Nguyn Xuân Ctrrng

Nguyn Dlnh Khang

No'inhn:
- Ban Bi tha TW Bang (d b/c);
- Ban T chüc TW, Ban Dan 4n TW, Van phông TW (d b/c);
- Uy ban TV MTTQ Vit Nam (d b/c);
- Länh do B Nông nghip và PTNT, Doàn Chit tjch TLBLDVN;
- Sc Nông nghip và PTNT các .tinhlthành ph (d th!hin);
- Các Lien doàn Lao dng các tinh/thânh phô; CDN TW và tuang dircing (dê thIhin);
-. Các Ban, dun vj thuc B Nông nghip và PTNT; Tng LDLDVN;
- Cong doàn Nông nghip va PTNT Vit Nam;
- Cong thông tin din th Bô Nông nghip và PTNT;
- Cng thông tin din tfr Tng LDLDVN;
-Ltru:VT.
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