
Hội Nông dân xã Tân Việt, thị xã Đông Triều 

 

PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Hội Nông dân xã Tân Việt, trụ sở làm việc chính tại UBND xã Tân Việt, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức Hội gồm có 762 cán bộ, hội viên. 

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự tạo điều kiện thuận lợi của 

Chính quyền, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã Tân 

Việt; đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên, BCH Hội Nông dân xã 

Tân Việt luôn thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy 

định của địa phương. Tích cực tuyên truyền cán bộ Hội viên và nhân dân chấp hành, thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định 

của địa phương. Tuyên truyền cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt 

phong trào “ Hộ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 

và giảm nghèo bền vững” ; Tuyên truyền vận động cán bộ Hội viên và nhân dân dồn điền 

đổi thửa, xây dựng cánh đồng sản xuất tập trung, Tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây 

trồng và vật nuôi, đưa các giống cây trồng và vật nuôi có năng suất chất lượng cao vào 

thâm canh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ tích cực trồng cây vụ đông. Tuyên truyền 

vận động cán bộ Hội viên và nhân dân  tích cực tham gia chương trình xây dựng Nông 

thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác 

tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”, 

góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường 

“xanh, sạch, đẹp” xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Khái quát chung:  

Thực hiện Nghị quyết số: 09-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Ban chấp hành Đảng 

bộ Thị xã Đông Triều về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề: “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19; lập và quản lý hiệu quả quy hoạch 

gắn với thúc đẩy liên kết vùng, đẩy mạnh thu hút đầu tư và thành lập thành phố Đông 

Triều”; Công văn của Ban thường vụ Thị ủy “V/v triển khai đăng ký mô hình dân vận 

khéo năm 2022”.  

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã về Chủ đề công tác năm 2022 “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid – 19; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, toàn diện, bền vững”. 

Thực hiện Nghị quyết số: 25-NQ/ĐU Ngày 30/12/2021 Đảng ủy xã Tân Việt về 

việc chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội xã đăng ký mô hình “Dân 

vận khéo” năm 2022. 

Ngày 25/01/2022 Ban chấp hành Hội Nông dân xã xây dựng Kế hoạch và đăng ký 

mô hình “Dân Vận khéo” năm 2022 với Đảng ủy xã. 
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- Mục tiêu của mô hình: Chung tay cùng với xã Tân Việt giữ vững và nâng cao các 

tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Kết quả đạt được  

Qua việc triển khai tổ chức thực hiện mô hình, Từ năm 2020 Ban chấp hành Hội 

Nông dân xã đã tập trung phối hợp với MTTQ và các Ban, ngành, Đoàn thể và cấp ủy và 

ban quản lý các thôn tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền về xây dựng mô hình “Dân vận 

khéo”, trong đó: Năm 2020 tổ chức tuyên truyền 05 hội nghị; năm 2021 tổ chức 05 hội 

nghị và năm 2022 tổ chức 05 hội nghị. 

Tại thôn Phúc Đa Hội Nông dân xã đã chỉ đạo chi hội Nông dân thôn tổ chức 06 

hội nghị họp cán bộ, hội viên Hội nông dân trong chi hội triển khai thực hiện chủ đề 

công tác hằng năm trong đó: năm 2020 với chủ đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu lực quản 

lý nhà nước; Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; năm 2021 với 

chủ đề “  Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trại thái bình thường mới, 

nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu”; năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu toàn 

diện, bền vững” và tuyên truyền cán bộ Hội viên Nông dân, triển khai thực hiện mô hình 

“ Dân vận khéo” của tổ chức Hội.  

* Công tác triển khai xây dựng 01 mô hình dân vận khéo cấp tỉnh tại thôn Phúc 

Đa, và tiếp tục duy trì 02 mô hình tuyến đường mẫu tại thôn Hổ Lao và thôn Tân Thành 

- Xây dựng mô hình tuyến đường mẫu cấp tỉnh tại thôn Phúc Đa với chiều dài 

tuyến đường là 760 mét từ đường Trần Nhân Tông đến nhà ông Nguyễn Văn Nguyên 

thôn Phúc Đa, BCH Hội phối hợp với MTTQ, các Ban, ngành đoàn thể và Ban chi ủy 

chi bộ, Ban quản lý thôn Phúc Đa tập trung tuyên truyền vận động cán bộ Hội viên và 

nhân dân trong thôn Phúc Đa tham gia xây dựng tuyến đường mẫu.  

Năm 2020 Hội Nông dân xã đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tập trung 

tuyên truyền vận động 45 hộ dân Phường Đông triều và Phường Đức Chính hiến 3.040 

m2 đất nông nghiệp để mở rộng tuyến đường; Đổ bê tông nề đường 1.520 m2; xây dựng 

1.520 mét mương tưới, tiêu hai bên nề đường. Trồng 134 cây Bằng lăng; 120 cây hoa 

giấy; 5.360 bầu Chuỗi ngọc làm hàng rào xanh và trồng 1.340 m2 hoa mười giờ. Kinh 

phí bằng nguồn xã hội hóa trên 210 triệu đồng. 

Huy động trên 1.620 lượt cán bộ Hội viên tham gia trồng và chăm bón, cắt tỉa cây, 

dọn vệ sinh tuyến đường.  

Năm 2021 và năm 2022 Hội đã phối hợp tuyên truyền, và đã vận động các tập thể, 

cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn xã, và chùa Phúc Đa xã hội hóa kinh phí trên 20 triệu 

đồng để mua cây giống trồng bổ sung, mua phân bón các loại và mua xăng dầu.  

Với kết quả xây dựng tuyến đường mẫu tại thôn Phúc Đa , BCH Hội Nông dân xã 

đã phối hợp tổ chức trồng bổ sung 48 cây hoa giấy, 11 cây hoa ban; chăm bón 134 cây 

hoa bằng lăng; 120 cây hoa giấy; cắt tỉa 1.400 mét hàng rào cây chuỗi ngọc; trồng bổ 

sung 1.340 mét vuông hoa mười giờ. 

  Phối hợp lắp đặt, căng treo 32 cờ, và 32 pano khẩu hiệu tuyên truyền về xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phòng chống dịch bệnh Covid – 19. 

- Hội duy trì 02 tuyến đường mẫu tại thôn Tân Thành và thôn Hổ lao, Ban Chấp 

hành Hội Nông dân xã đã phối hợp với Ban chi ủy chi bộ, và Ban quản lý của hai thôn 

Tân Thành và Hổ Lao tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền đến cán bộ Đảng viên, Hội viên 

và nhân dân của hai thôn thường xuyên chăm bón cây xanh, trồng bổ sung các loại cây 
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hoa, cây cảnh, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm với mong muốn có được những con 

đường nhiều màu sắc và mang lại sức sống mới, tất cả hội viên nông dân trên địa bàn xã 

đã góp nhiều công sức và thời gian trồng, dặm tỉa, chăm sóc tuyến đường. Để khuyến 

khích mô hình trồng đường hoa Hội Nông dân đã vận động hỗ trợ trên 10 triệu đồng cho 

các chi hội để duy trì tuyến đường mẫu của từng chi hội; đồng thời chỉ đạo các chi hội 

khảo sát, lựa chọn tuyến đường để nhân rộng mô hình vào đường thôn xóm. 

 Việc trồng được hoa tuyến đường ngoài khu dân cư đã khó nhưng giữ gìn và 

chăm sóc cho cây xanh và hoa 2 bên lề đường tươi tốt lại càng khó hơn, BCH Hội cùng 

hội viên đã phân công cán bộ BCH Hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân 

dân trên địa bàn tham gia lao động dọn cỏ dại, vun đất trồng hoa, bón phân kịp thời. 

Trồng bổ sung 48 cây hoa giấy và 11 cây hoa ban thay thế các cây bị yếu, chết. Mô hình 

đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các loại cây được trồng đều cho hoa có sức sống 

tốt, phát triển nhanh, màu sắc đẹp, thích hợp với thời tiết phù hợp với cảnh quan ven 

đường. 

 Với phương châm “trồng hoa thay cỏ dại”, qua thời 03 năm xây dựng mô hình 

tuyến đường xanh, sạch đẹp của Hội đã và đang nhận được được sự ủng hộ và tham gia 

nhiệt tình của toàn thể cán bộ Hội viên và nhân dân trên địa bàn xã, được cấp ủy chính 

quyền địa phương đánh giá cao. 

 Ngoài việc xây dựng thành công mô hình dân vận khéo tại tuyến đường mẫu, thời 

gian qua, Hội Nông dân đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần giữ vững và 

nâng cao các tiêu chí, trong đó có tiêu chí môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. 

 Thực hiện tốt ngày Chủ nhật xanh hàng tuần 4/4 chi hội, trong 8 tháng đầu năm 

2022 đã tổ chức được 36 buổi có 1.437 lượt người tham gia. 

3. Bài học, kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện phong trào 

Để triển khai phong trào thực hiện mô hình có hiệu quả phải có sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng từ xã đến thôn, và sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị. Cần phải làm tôt công tác tuyên truyền cho cán bộ hội viên và mọi người dân 

hiểu về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng mô hình và việc trồng cây xanh bảo vệ môi 

trường là của cả cộng đồng, và mọi người dân đều được hưởng lợi. Từ đó mọi người dân 

hiểu tích cực hưởng ứng tham gia phong trào, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ngày 

càng hoàn thiện, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường tự nhiên. Góp phần xây 

dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn xã ngày càng xanh, sạch, đẹp... 

Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai thực hiện mô hình, Ban 

chấp hành Hội Nông Dân xã tiếp tục duy trì xây dựng mô hình, tập trung tuyên truyền 

cho cán bộ Hội viên hội Nông dân và nhân dân trên địa bàn xã nhân rộng mô hình ra các 

khu dân cư trên địa bàn xã. 

4. Danh hiệu điển hình dân vận khéo đã được công nhận: 

1. Mô hình  Hội Nông dân tham gia “Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và 

nhân dân trồng, chăm sóc cây xanh đoạn đường từ Trần Nhân Tông đến cổng làng Phúc 

Đa” Được công nhận tại Quyết định số 141/QĐ -UBND ngày 15/12/2020 của UBND 

xã. 

2. Quyết định số: 18/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND xã Tân 

Việt về việc khen thưởng mô hình “ Dân Vận khéo” đối với cán bộ, Hội viên Nông dân 

xã Tân Việt năm 2020 
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3. Quyết định số: 22/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của UBND xã Tân 

Việt khen thưởng Tuyến đường Hội Nông dân xã Tân Việt đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua “Mô hình dân Vận khéo” năm 2021. 

4. Quyết định số: 1434/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của UBND thị xã 

Đông Triều khen thưởng Hội Nông dân xã Tân Việt đã có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua “Dân Vận khéo” năm 2021. 

Trên đây là báo cáo thành tích Đề nghị UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen 

đối với tập thể Hội Nông dân xã Tân Việt, thị xã Đông Triều về thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua “Dân Vận khéo” năm 2022. 

 

 


