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Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu công tác vận động nông dân trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ có vị trí hết sức quan 
trọng. Xác định rõ điều đó, trong những năm qua các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp với 
nhiều đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội nông dân các 
cấp, trong đó kênh đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là qua Trường Chính trị Lê Duẩn và Trung tâm bồi 
dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố. 
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rên cơ sở Quyết định số 1045/QĐ-TTg 
ngày 07/7/2010 của Thủ tướng chính 
phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam đã xây dựng Kế hoạch số 554-
KH/HNDTƯ ngày 22/7/2010 về việc triển khai 
thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-
2015”. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ 
yếu của Trường Chính Trị Lê Duẩn, hàng năm 
Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng chỉ tiêu đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của các cấp hội 
từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp hội tiến hành rà soát 
chất lượng đội ngũ cán bộ hội đương nhiệm, 
phân tích rõ từng chức danh phải đào tạo, bồi 
dưỡng đảm bảo chuẩn theo quy định. Sau Đại 
hội Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở nhiệm kỳ 
2012 - 2017 và hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2014 
- 2016 Hội đã thống kê số cán bộ hội tham gia 
lần đầu để có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời. 
Trên cơ sở đó, các cấp hội chủ động xây dựng 
kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy và phối hợp 
mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 
và nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ 
hội. Mặt khác Hội luôn xác định trách nhiệm 
của cán bộ phải tích cực học tập, nâng cao trình 
độ mọi mặt góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ 

hội nông dân ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới.  

5 năm qua đã có 100 cán bộ Hội Nông 
dân các cấp tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác Hội do Trung ương mở; có 24 đồng 
chí là cán bộ hội và quy hoạch chức danh chủ 
tịch, phó chủ tịch cơ sở tham gia lớp trung cấp 
công tác xã hội chuyên ngành công tác hội do 
Trường cán bộ Trung ương Hội chiêu sinh. 
Tỉnh Hội mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác Hội cho 300 lượt cán bộ chủ chốt của 141 
xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đặc biệt, 
hàng năm Hội đã phối hợp với Trường Chính 
trị Lê Duẩn và các Trung tâm bồi dưỡng chính 
trị cấp huyện tổ chức từ 5-6 lớp tập huấn bồi 
dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác 
hội cho cán bộ cán bộ chủ chốt cơ sở, chi, tổ 
hội và 80 cán bộ hội các cấp học cao cấp và 
trung cấp lý luận chính trị. Thông qua đào tạo, 
bồi dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ hội cập nhật 
những kiến thức cơ bản, những vấn đề mới 
trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của nhà nước; nắm bắt kịp thời 
tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, của địa 
phương; nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công 
tác hội và vận dụng phù hợp vào hoạt động hội 
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 nhất là việc xử lý những tình huống, những vấn 
đề thực tiễn đang đặt ra.  

Nhờ làm tốt công tác phối hợp đào tạo, 
bồi dưỡng nên trình độ của đội ngũ cán bộ hội 
nông dân các cấp những năm qua không ngừng 
được nâng lên. Hiện đã có 100% cán bộ cấp 
tỉnh, cấp huyện và chủ tịch hội cơ sở được tập 
huấn nghiệp vụ công tác Hội.Về lý luận chính 
trị, cấp tỉnh: cao cấp, cử nhân 10 đồng chí, 
chiếm 35,7%, trung cấp 3 đồng chí, chiếm 
10,7%; cấp huyện: cao cấp, cử nhân 15 đồng 
chí, chiếm 41,6 %, trung cấp 10 đồng chí 
chiếm 27,7%. 

 Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ Hội các cấp vẫn còn những hạn chế, bất 
cập, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đội ngũ cán 
bộ Hội nhất là cấp cơ sở thiếu ổn định nên một 
số cán bộ Hội chưa được bồi dưỡng, đào tạo lý 
luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội. 
Không ít cơ sở chưa gắn quy hoạch với đào tạo 
và bố trí cán bộ. Nội dung, chương trình, 
phương pháp, kỹ năng đào tạo, bồi dưỡng chưa 
thật sự phù hợp. Hầu hết cán bộ Hội tham gia 
bồi dưỡng về nghiệp vụ ngắn hạn, chủ yếu cập 
nhật những thông tin kiến thức về chủ trương, 
chính sách, thiếu bồi dưỡng kỹ năng, phương 
pháp tổ chức hoạt động Hội và phong trào 
nông dân. Sự phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh 
và Trường Chính trị Lê Duẩn chưa được 
thường xuyên. Ở một số đơn vị việc phối hợp 
giữa Hội Nông dân với Trung tâm bồi dưỡng 
chính trị trong mở lớp bồi dưỡng cho đội ngũ 
cán bộ Hội cơ sở  về nội dung  và thời gian 
chưa đảm bảo, chất lượng chưa cao. 

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và 
tiêu chuẩn hoá chức danh cán bộ trong hệ 
thống hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
Hội Nông dân tỉnh khóa X và Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam 
lần thứ VI, các cấp Hội tập trung thực hiện tốt 
những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau: 

Hàng năm các cấp Hội phải tham mưu 
cho cấp ủy, chủ động xây dựng kế hoạch, rà 
soát, lựa chọn, đề xuất cán bộ hội tham gia các 
lớp đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, 
quản lý nhà nước, nghiệp vụ công tác hội và 
các lớp tập huấn chuyên đề. 

Phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng 
đặc biệt là phối hợp với Trường Chính trị Lê 
Duẩn và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các 
huyện, thị thành phố mở các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ hội theo phân cấp. Chú ý đến nội 
dung, chương trình nhằm nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận 
với thực tiễn, phát huy tính chủ động, tích cực, 
tinh thần tự giác  của học viên và quan trọng 
hơn là giúp học viên vận dụng phù hợp kiến 
thức đã học vào thực tiễn hoạt động hội. Do đó 
nội dung chương trình các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng xây dựng phải đáp ứng nhu cầu của 
từng đối tượng, hài hòa giữa các nhóm kiến 
thức mới, kiến thức kỹ năng và kiến thức thực 
tiễn.  

Về nội dung, cần trang bị cho cán bộ hội 
những kiến thức cần thiết về khoa học kỹ thuật, 
quản lý, kinh tế, thị trường, hội nhập, dân chủ. 
Chú ý bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp công 
tác Hội như kỹ năng trình bày, kỹ năng thu 
thập thông tin, kỹ năng xử lý tình 
huống.v.v.Các báo cáo, mô hình thực tiễn sát 
với vấn đề phát triển nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới, sát với hoạt động Hội và các 
phong trào nông dân. 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ 
hết sức quan trọng trong công tác xây dựng 
Hội vững mạnh. Khi xây dựng được đội ngũ 
cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực 
quản lý, điều hành, có kỹ năng hoạt động thực 
tiễn về công tác Hội sẽ đảm bảo hoạt động Hội 
và các phong trào nông dân phát triển bền 
vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.  


