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I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ C ỦA GIAI C ẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM. 
1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của giai cấp 

nông dân Việt Nam 
- Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân:  
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nông dân là một lực lượng rất to 

lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Muốn 
kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập thống nhất thật sự ắt phải dựa 
vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có 
lòng nồng nàn yêu nước, sẵn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh”1. Trong 
hành trình đi tìm đường cứu nước và trải nghiệm thực tiễn cách mạng đã giúp 
Người hiểu và khẳng định rằng vấn đề giải phóng dân tộc ở Việt Nam thực chất là 
vấn đề nông dân. Nông dân vừa là động lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt, 
và cũng là đối tượng vận động của cách mạng. 

+ Ngay từ những năm tháng hoạt động cách mạng đầu tiên, Người đã chú ý 
tìm hiểu, nghiên cứu về vấn đề nông dân. Những bài phát biểu tại Hội nghị Quốc tế 
nông dân lần thứ nhất (10/1923); các bài viết về Tình cảnh nông dân An Nam, 
Tình cảnh nông dân Trung Quốc, Nông dân Bắc Phi (1924); và phát biểu tại Đại 
hội lần thứ V Quốc tế cộng sản (7/1924)... đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của 
Người về giai cấp nông dân, đồng thời khái quát, chỉ rõ lực lượng đông đảo, sức 
mạnh to lớn, vị trí, vai trò quan trọng của nông dân trong công cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc. Người nói rõ trong Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ nhất: 
“Tôi phải nhắc lại với các đồng chí rằng Quốc tế của các đồng chí chỉ trở thành 
một quốc tế thật sự khi mà không những nông dân phương Tây, mà cả nông dân ở 
phương Đông, nhất là nông dân ở các thuộc địa là những người bị bóc lột và bị áp 
bức nhiều hơn các đồng chí đều tham gia Quốc tế của các đồng chí”2.  

- Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động nông dân: 
+ Trong Cương lĩnh chính trị tháng 2-1930, Người xác định: Đảng phải lôi 

cuốn đại đa số dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo họ làm cách 
mạng. Và, để phát huy được lực lượng, vai trò, sức mạnh to lớn của nông dân thì 
công tác nông vận hết sức quan trọng, “Nông vận là phải: Tổ chức nông dân thật 
chặt chẽ. Đoàn kết nông dân thật khăng khít. Huấn luyện nông dân thật giác ngộ. 
Lãnh đạo nông dân hăng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân, Tổ quốc”3... Và vận 
động nông dân là phải: “V ận thế nào cho toàn thể nông dân động, nghĩa là: làm cho 
nông dân hiểu rõ quyền lợi của dân tộc và của giới mình; làm cho nông dân vào Hội 
Nông dân cứu quốc cho đông để phấn đấu cho mục đích của mình và tích cực tham 
gia công cuộc kháng chiến kiến quốc”4. Đó là tư tưởng, đường lối, phương châm về 
công tác nông vận của Hồ Chí Minh, tư tưởng ấy thể hiện tầm nhìn chiến lược của 
Người đối với cách mạng Việt Nam, kế thừa truyền thống “lấy dân làm gốc” - cách 
                                           
1Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tr.710 
2Sđd, Nxb Chính trị quốc gia, H.2000, tập 1, tr.212 
3Sđd, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tập 5, tr.710 
4Sđd, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tập 5, tr.711 
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mạng là sự nghiệp của quần chúng và “công nông là gốc cách mạng”.  
+ Theo Hồ Chí Minh, có phát huy được sức mạnh, lực lượng to lớn của nông 

dân hay không, điều đó phụ thuộc phần lớn vào công tác nông vận. Trong thực 
tiễn, đã có nhiều cuộc nổi dậy của nông dân ở các nước thuộc địa, thậm chí ở cả 
chính quốc gia đi xâm lược, nhưng cuối cùng đều thất bại do thiếu tổ chức, thiếu 
người lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc đã thẳng thắn đề nghị “Quốc tế cộng sản cần 
phải giúp đỡ họ tổ chức lại, cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và chỉ cho 
họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng”5. Đảng phải biết vận động, tập hợp, 
tổ chức và giáo dục, giác ngộ nông dân để họ tự nguyện, hăng hái góp sức mình 
vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc. 

2. Vị trí, vai trò của giai cấp nông dân trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở Việt Nam 

- Trong những năm tháng lầm than của cả dân tộc, nhân dân ta “một cổ ba 
tròng”, thì phong trào yêu nước của nông dân là “bà đỡ” cho phong trào công nhân 
phát triển và là điều kiện thúc đẩy cho Đảng ra đời. Trong cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân là lực lượng chủ yếu 
cùng với các giai cấp khác đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ Đảng, bảo vệ độc 
lập dân tộc và giang sơn đất nước.  

- Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hơn 80% 
lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh trên chiến trường là nông dân. 
Có thể nói, trong những lúc khó khăn nhất, địa bàn nông thôn là chỗ dựa của cách 
mạng, là nơi bảo vệ, chở che cái nôi cách mạng; giai cấp nông dân là lực lượng bảo 
vệ Đảng, chính quyền nhân dân còn non trẻ trong những lúc khó khăn nhất. 

 - Tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, Đảng ta khẳng định: Cuộc 
cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân thực chất là cuộc cách mạng của giai cấp 
nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng... Đó là đánh giá chính xác nhất, công bằng 
nhất đối với công lao của giai cấp nông dân. 

3. Vị trí, vai trò của giai cấp nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong 
công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay 

- Giai cấp nông dân và kinh tế nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò quan 
trọng cho sự ra đời và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Nông nghiệp, 
nông thôn và nông dân là 3 nhân tố góp phần quan trọng đưa đất nước thoát khỏi 
cơn khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm đầu thập niên 80. Kể từ những năm 
đầu thập niên 90, sản phẩm nông nghiệp nước ta dần dần chiếm lĩnh và khẳng định 
được vị trí trên thị trường quốc tế, đặc biệt, xuất khẩu gạo, hạt điều, hạt tiêu, cà 
phê, thủy sản… nhiều năm liền đứng tốp đầu trên thị trường thế giới.  

- Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn có vai trò quan trọng, là “tiền đề” cho công nghiệp hóa hiện đại 
hóa trên các lĩnh vực khác thành công. Trong đó, giai cấp nông dân đang là chủ lực 
quân của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và đang là lực 
lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới.  

- Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong điều kiện hội nhập 
quốc tế, vị trí của giai cấp nông dân không hề giảm đi mà vẫn đóng vai trò quan 
trọng trong đời sống chính trị - xã hội và sự phát triển bền vững nền kinh tế đất 

                                           
5Sđd,, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, H.2000, tr.289 
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nước. Những năm qua, nhờ tập trung phát triển “nông nghiệp sạch”, “nông nghiệp 
công nghệ cao”, nông nghiệp nước ta đang chiếm lĩnh và cạnh tranh với nhiều 
quốc gia trên các thị trường thế giới. Việt Nam là một trong 50 nước xuất khẩu 
nông sản, hải sản lớn, kim ngạch xuất khẩu cao có mặt ở nhiều nước và vùng lãnh 
thổ trên thế giới. Thành công đó trước hết thuộc về giai cấp nông dân. 

- Giai cấp nông dân Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc 
nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội và chất lượng nguồn nhân lực lao 
động ở nước ta. Hơn 80% lương thực, thực phẩm tiêu dùng trong xã hội được cung 
cấp từ những người nông dân. Mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm nông nghiệp 
và chất lượng cuộc sống của dân cư trong xã hội được quyết định một phần rất lớn 
từ những người nông dân. Hiện nay, giai cấp nông dân chiếm gần 70% dân cư và 
chiếm hơn 40% lực lượng lao động xã hội. Địa bàn nông thôn vẫn là thị trường đầy 
tiềm năng để khai thác các nguồn lực và tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư.  

II. HỘI NÔNG DÂN VI ỆT NAM QUA CÁC TH ỜI KỲ 
1. Sự hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam 
- Từ năm 1925 đến năm 1929, phong trào đấu tranh của nông dân rộng khắp 

với số người tham gia rất đông tại các tỉnh, thành phố. Trong đấu tranh, giai cấp 
nông dân ngày càng trưởng thành. Nhiều tổ chức của nông dân như: hội lợp nhà, 
hội hiếu hỷ, hội tương tế được nông dân hoặc các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng 
sản Việt Nam được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi của nông dân; nhiều vùng 
nông thôn đã trở thành “làng Đỏ”.  

- Tháng 10/1930, Hội nghị Trung ương Đảng tại Hương Cảng (Trung Quốc) 
đã ra Nghị quyết về Tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của 
Đảng, trong đó nêu rõ: “Phải chỉnh đốn Nông hội lại cho có hệ thống theo điều lệ 
mới và dự bị việc tổ chức Đông Dương tổng Nông hội. Phải tổ chức đội tự vệ của 
nông dân”6; thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (Tên gọi đầu tiên của Hội Nông 
dân Việt Nam) và thông qua Điều lệ trong đó nêu rõ mục đích: nhằm thống nhất hết 
thảy Tổng Nông hội Đông Dương để đấu tranh, bênh vực quyền lợi hàng ngày của 
nông dân để thực hiện cách mạng thổ địa.  

- Trong giai đoạn cách mạng 1931-1935, tổ chức Hội Nông dân có tên gọi 
chung là Nông hội đỏ. Về nhiệm vụ, ngày 20/3/1931, Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng ra Chỉ thị về vấn đề chỉnh đốn Nông hội Đỏ; Chỉ thị nêu rõ: Củng cố khối 
bần, cố nông, đoàn kết với trung nông, rèn luyện vai trò vô sản lãnh đạo nông thôn; 
Đẩy mạnh việc tổ chức Nông hội làng; tuyên truyền sâu rộng chủ trương của 
Đảng; đoàn kết đấu tranh, giương cao khẩu hiệu: chống sưu thuế, địa tô, chống nạn 
thất nghiệp, chống khủng bố trắng, chống cải lương lừa dối, chống chiến tranh. 

- Trong giai đoạn cách mạng 1936 - 1939, tổ chức Hội và nông dân đã tích 
cực tham gia phòng trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ. Tháng 3/1937, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng họp và quyết định đổi tên Nông hội đỏ thành Nông hội. 
Nông hội có nhiệm vụ thu hút đông đảo nông dân đoàn kết đấu tranh đòi cứu tế 
nạn đói, giảm tô, giảm tức, cải cách hương thôn, đòi chia lại ruộng đất công, chống 
sưu cao thuế nặng, phù thu lạm bổ, chống nạn cướp ruộng đất…  

- Trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945, tại Hội nghị Trung ương Đảng 
tháng 5/1941 đã thông qua Chương trình của Mặt trận Việt Minh. Trong đó nêu rõ: 

                                           
6 Sđd, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, t.I, tr.90 
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chính sách hiện tại của Đảng là chính sách cứu quốc, cho nên mục đích của các hội 
quần chúng cũng xoay về cứu quốc là cốt yếu. Vì vậy: “Nông hội từ nay gọi là 
Việt Nam Nông dân cứu quốc Hội” 7. Tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ chủ yếu là: Liên 
hiệp tất cả hết thảy các hạng nông dân yêu nước để bênh vực quyền lợi hàng ngày 
cho nông dân và cùng các đoàn thể khác chuẩn bị đánh Pháp, đuổi Nhật giành lại 
quyền độc lập cho nước Việt Nam.  

- Trong giai đoạn cách mạng 1945 - 1954, Việt Nam Nông dân cứu quốc 
Hội mới chỉ hình thành và hoạt động từ cấp tỉnh trở xuống. Đến cuối năm 1949, 
Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc lần thứ nhất họp từ ngày 28/11 đến ngày 
07/12/1949 đã nhất trí thành lập Hội Nông dân cứu quốc Trung ương (sau này đổi 
tên là Ban Liên lạc nông dân toàn quốc). Về nhiệm vụ, đáp ứng lời kêu gọi của 
Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông dân cả nước đã đoàn 
kết, hăng hái tham gia thực hiện cùng một lúc 2 nhiệm vụ chiến lược là “Kháng 
chiến” và “Kiến quốc”.  

- Trong giai đoạn cách mạng 1954 - 1975, ở giai đoạn này, nông dân và tổ 
chức của mình đã tích cực thực hiện xây dựng xã hội chủ nghĩa (ở miền Bắc) và 
đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược (ở miền Nam). Ở miền Nam, tổ chức Hội 
có tên gọi là Hội Nông dân giải phóng. Đây là hạt nhân chính trị của phong trào và 
tổ chức nông dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Về nhiệm 
vụ, hòa chung cùng nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông 
dân Việt Nam và tổ chức của nông dân Việt Nam phải cùng một lúc thực hiện 2 
nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế 
quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước.  

 - Trong giai đoạn cách mạng 1975 - 1986, ngày 25/6/1979 Ban Bí thư 
Trung ương Đảng đã ra quyết định tách Ban trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập 
thể Trung ương thành một cơ quan riêng (trước đây nằm trong Ban Nông nghiệp 
Trung ương) thuộc hệ thống các đoàn thể quần chúng, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Ban Bí thư. Sau đó, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập tổ chức thống nhất 
của nông dân trong cả nước với hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở và lấy 
tên là Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam. Về nhiệm vụ, tập hợp đoàn kết 
rộng rãi nông dân lao động, giáo dục vận động nông dân thực hiện các chủ trương 
chính sách của Đảng, Nhà nước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở miền Nam… 

- Giai đoạn từ năm 1986 đến nay, đây là giai đoạn nông dân và tổ chức của 
mình cùng nhân dân cả nước tập trung thực hiện Đường lối “Đổi mới”, “Công 
nghiệp hóa, Hiện đại hóa”, “Hội nhập quốc tế”. Ngày 01/3/1988, Ban Bí thư đã ra 
Quyết định số 42-QĐ/TW đổi tên Hội Liên Hiệp nông dân tập thể Việt Nam thành 
Hội Nông dân Việt Nam và tên gọi này được giữ nguyên cho đến ngày nay.  

2. Các kỳ đại hội của Hội Nông dân Việt Nam 
- Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 1988 - 1993) 
+ Đại hội được tổ chức từ ngày 28/3 - 29/3/1988 tại Hội trường Ba Đình, Hà 

Nội. Tham dự Đại hội có 613 đại biểu thay mặt cho 11.188.789 hội viên của cả 
nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 95 đồng chí và bầu 17 Ủy viên Ban 
Thường vụ. Đồng chí Phạm Bái - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức 

                                           
7 Sđd, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, t.II, tr. 209-210.  
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Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.  
+ Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, đã đánh dấu một mốc son quan trọng 

trên chặng đường lịch sử vẻ vang gần 6 thập kỷ, mở ra giai đoạn phát triển mới của 
phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, từ đây, một tổ chức chính trị - xã 
hội rộng rãi của giai cấp nông dân chính thức được thành lập, có hệ thống tổ chức 
hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở, khẳng định những quan điểm cơ bản của 
Đảng về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. 

- Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 1993 - 1998) 
+ Đại hội được tổ chức từ ngày 15/11 - 19/11/1993 tại Hội trường Ba Đình, 

Hà Nội. Dự Đại hội có 600 đại biểu đại diện cho 7.269.982 hội viên. Đại hội đã 
bầu 77 đồng chí vào Ban Chấp hành và 14 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí 
Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ 
tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.  

+ Đây là Đại hội “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động”, là 
Đại hội của trí tuệ và niềm tin, nơi hội tụ ý chí và nguyện vọng của giai cấp nông dân 
quyết tâm đổi mới và xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt. 

- Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 1998 - 2003) 
+ Đại hội được tổ chức từ ngày 17/11 - 20/11/1998 tại Cung Văn hóa Hữu 

nghị, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 700 đại biểu thay mặt cho 7.215.544 hội viên, 
nông dân. Đại hội đã bầu 114 Ủy viên Ban Chấp hành, 19 Ủy viên Ban Thường vụ. 
Đồng chí Nguyễn Đức Triều - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại giữ chức 
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.  

+ Đại hội khẳng định tiếp tục đổi mới và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt 
của Hội, tổ chức, động viên giai cấp nông dân phát huy nội lực, cần kiệm xây dựng 
đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 

- Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2003 - 2008)  
+ Đại hội được tổ chức từ ngày 22/11 - 25/11/2003 tại Cung Văn hóa Hữu 

nghị, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 860 đại biểu đại diện cho 8.173.238 hội viên cả 
nước. Đại hội đã bầu 120 Ủy viên Ban Chấp hành và 21 Ủy viên Ban Thường vụ; 
đồng chí Vũ Ngọc Kỳ - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Ban 
Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.  

+ Chủ đề Đại hội là ''Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Phát triển''. Đại hội đã 
xác định phương hướng là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi 
mặt, là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng 
nông thôn mới; nâng cao vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh". 

- Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2008 - 2013) 
+ Đại hội đã được tổ chức từ ngày 22/12 - 25/12/2008 tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia, Mỹ Đình - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.175 đại biểu đại diện cho 
9.563.577 hội viên. Đại hội đã bầu 124 Ủy viên Ban Chấp hành và 21 Ủy viên Ban 
Thường vụ; đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử 
giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.  

+ Chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập -  Phát triển”. Đại hội đã 
xác định phương hướng là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng giai cấp 
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nông dân vững mạnh, là chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; 
Hội Nông dân vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là 
trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần vào công cuộc xây 
dựng nông thôn mới trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới…”.  

- Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 - 2018) 
+ Đại hội được tổ chức từ ngày 30/6 - 03/7/2013 tại Trung tâm Hội nghị 

Quốc gia, Mỹ Đình - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.169 đại biểu thay mặt cho 
9.913.432 hội viên, nông dân cả nước. Đại hội đã bầu 122 Ủy viên Ban Chấp hành 
và 21 Ủy viên Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Quốc Cường - được tái cử giữ 
chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

+ Chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Đổi mới - Chủ động - Hội nhập - Phát triển 
bền vững”. Đại hội xác định phương hướng: Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt 
cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; đổi mới mạnh mẽ 
phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên 
truyền, vận động hội viên, nông dân, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát 
triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giám sát, phản biện xã hội và thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh 
hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu 
cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Trực tiếp và phối hợp thực hiện có 
hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn... 

III. M ỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ 
PHONG TRÀO NÔNG DÂN NHI ỆM KỲ 2013 - 2018 

1. Vị thế, vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân được thể hiện rõ 

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho tỉnh, thành ủy 
thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai thực hiện, tích cực tuyên 
truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 
673/QĐ-TTg đến cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời, chủ động làm việc với các 
sở, ngành, đoàn thể ký chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch để thực hiện các 
chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đã có 54 tỉnh, thành 
ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí mặt bằng để xây dựng Trung tâm Hỗ trợ 
nông dân; 63 tỉnh, thành phố và 457/688 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã cấp 
ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; Trung ương Hội đã ký 35 chương trình phối 
hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp và các tỉnh, thành Hội đã ký 690 
chương trình phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước 
của nông dân, nhất là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững 
và xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh.  

2. Về công tác xây dựng Hội  
- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng: Ban Chấp hành Trung 

ương Hội đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW ngày 20/7/2014 về tăng 
cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. 
Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng 
phù hợp với nông dân. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền các gương “người tốt, việc 
tốt”, các mô hình, điển hình tiêu biểu, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công 
nghệ mới; giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng; kịp thời nắm bắt dư luận xã 
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hội, định hướng tư tưởng cho hội viên, nông dân trong các sự kiện chính trị nhạy 
cảm của đất nước... Qua đó, nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách 
mạng của cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao; tinh thần yêu nước, ý chí tự 
lực, tự cường vươn lên và sự đồng thuận của nông dân được phát huy; niềm tin của 
nông dân với Đảng và Nhà nước được củng cố. 

- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội:  Ban Chấp hành Trung ương Hội 
đã xây dựng và chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện Đề án 24 - ĐA/HNDTW 
ngày 23/6/2016 về xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. Đến nay, đã xây dựng 
được 295 chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp tại 62 tỉnh, thành phố. Các cấp Hội tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ tinh gọn, 
hoạt động hiệu quả theo các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XII). Do đó chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở Hội và 
chi Hội nâng lên, số cơ sở Hội, chi Hội khá và vững mạnh đạt 98,5%, vượt chỉ tiêu 
Đại hội VI đề ra. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức 
sinh hoạt chi Hội, tổ Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời 
sống, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên để tập hợp, thu hút nông dân vào tổ 
chức Hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp được 1.950.345 hội viên, nâng tổng 
số hội viên trong cả nước hiện nay là 10.207.929. Chất lượng hội viên cũng được 
nâng lên, hội viên ngày càng gắn bó với Hội.  

- Công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát của Hội được 
củng cố về tổ chức và tăng cường hoạt động. Trung ương Hội đã ban hành Quy 
định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Hội. Hằng năm, 100% Hội Nông dân các 
cấp đều xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. Trong 
nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã tổ chức 347.752 cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, 
giám sát đã phát hiện và xử lý 229 vụ vi phạm và tiến hành kỷ luật 37 cá nhân. 
Thông qua, công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, 
ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm; đồng thời động viên, khuyến khích, phát 
huy các nhân tố mới, tích cực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.  

3. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân  
Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn để hội viên nông 

dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Chính phủ, Mặt 
trận Tổ quốc và đặc biệt là 3 phong trào lớn do Hội phát động và chỉ đạo: 

- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền vững: Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành Nghị 
quyết số 29-NQ/HNDTW ngày 4/7/2016 về đổi mới nâng cao chất lượng phong 
trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững. Phong trào đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã 
hội ở nông thôn. Bình quân hàng năm có hơn 6,2 triệu hộ đăng ký, trong đó có 
3,55 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đã giúp 
trên 790.000 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản 
phẩm... trị giá trên 15.000 tỷ đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động; 
giúp hơn 200 ngàn hộ nông dân thoát nghèo và đang vươn lên làm ăn khá giả, giàu 
có và giúp cho trên 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất. 

- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Các 
cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả 
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các tiêu chí của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông 
qua phong trào, nông dân đã tự nguyện đóng góp trên 10 ngàn tỷ đồng, trên 29 triệu 
ngày công, hiến gần 6 triệu m2 đất, làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 847 ngàn km 
kênh mương nội đồng và 678 ngàn km đường giao thông nông thôn, xóa 29.450 nhà 
tạm. Các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa; 
tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong 
việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng, chống các tệ nạn xã hội; giữ gìn vệ sinh, cảnh 
quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Hằng năm các cấp Hội vận động trên 
9,6 triệu hộ nông dân đăng ký, trong đó có 8,5 triệu hộ đạt Danh hiệu “Gia đình văn 
hóa”, xây dựng được trên 11.000 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. 

- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh: Các cấp Hội 
đã tích cực, chủ động phối hợp với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh; vận động ngư dân tích cực bám biển sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp với Bộ đội Biên phòng xây dựng “Điểm sáng vùng 
biên” tổ chức được 25.124 cuộc tuần tra biên giới, cung cấp 34.050 nguồn tin có 
giá trị cho các đồn biên phòng. Phối hợp với lực lượng Công an phát động phong 
trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng được nhiều mô hình 
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở nông thôn như mô hình “Tiếng kẻng phòng gian”, 
“An toàn giao thông”; tổ chức ký cam kết gia đình hội viên không có người vi 
phạm pháp luật; tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ... qua đó 
đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. 

4. Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy 
nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; vận động, hướng dẫn nông dân phát 
tri ển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn 

- Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất: 
Các cấp Hội đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân”, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cả nước 
đạt 2.857,2 tỷ đồng, doanh số cho vay hơn 5.797 tỷ đồng, xây dựng được 13.380 mô 
hình liên kết hợp tác, hỗ trợ 285.050 lượt hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. 
Tích cực phối hợp, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp phân bón, cây 
giống, con giống trả chậm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý trị giá trên 6.832,8 tỷ 
đồng; cung cấp, chuyển giao 2.079 máy móc phục vụ nông nghiệp theo phương thức 
trả chậm cho nông dân trị giá 1,242 tỷ đồng; trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho trên 
1,18 triệu nông dân; tổ chức được 300.325 lớp tập huấn ứng dụng khoa học, công 
nghệ cao vào sản xuất cho trên 15 triệu lượt hội viên, nông dân; xây dựng 9.000 mô 
hình trình diễn VIETGAP và chuyển giao thành công 2.700 mô hình ứng dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản. Bên cạnh đó, các cấp Hội 
đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các doanh nghiệp tổ chức cung cấp thông tin 
giá cả thị trường cho nông dân và tổ chức các Hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương 
mại ở các địa phương; tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu...  

- Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập 
thể: Trung ương Hội ký Chương trình phối hợp với các bộ, ngành để đẩy mạnh phát 
triển các hình thức kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016- 
2020. Các cấp Hội đã tích cực phối hợp tổ chức được 240.594 cuộc tuyên truyền cho 
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hơn 12 triệu lượt hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; tổ chức được 14.691 lớp tập huấn cho 
847.600 lượt cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ, thành viên của tổ hợp tác, hợp tác 
xã về kiến thức kinh tế hợp tác; hướng dẫn thành lập 1.135 hợp tác xã và 101.000 tổ 
hợp tác như: tổ thuỷ nông, tổ làm đất, tổ bảo vệ thực vật, tổ thu hoạch, tổ cung ứng 
vật tư hoặc tiêu thụ nông sản và các tổ chuyên ngành theo sở thích… 

5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham 
gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và 
tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hàng năm đã tổ chức bồi 
dưỡng, giới thiệu trên 10.000 cán bộ, hội viên, nông dân ưu tú cho các cấp ủy xem 
xét kết nạp vào Đảng. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên vào các dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội 
ở nông thôn về những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông 
dân. Cán bộ các cấp Hội đã tham gia hơn 7.000 đoàn giám sát, đánh giá việc chấp 
hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước. Phối 
hợp giải quyết được trên 121.800 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nông dân; hòa giải 
trên 95.600 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; xây dựng 73 mô hình 
“Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”.  

- Tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Các 
cấp Hội đã tham gia với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hiệp thương 
lựa chọn, giới thiệu nhân sự và tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện 
trách nhiệm của cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2020. Tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng 
của nông dân chuyển đến Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu dân cử để phản ánh tại 
các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Vận động hội viên, nông dân 
tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 
cư”, Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, giúp đỡ những người có 
hoàn cảnh khó khăn, tham gia tổ chức “Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc” ở cơ sở.  

6. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế 
Bên cạnh việc đổi mới cả về nội dung và hình thức công tác thông tin, tuyên 

truyền đối ngoại, việc mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu học tập, trao đổi  
kinh nghiệm đã được các cấp Hội triển khai một cách chủ động, cụ thể và thiết 
thực hơn: Đã có 60 tổ chức có quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hội, tăng 20 tổ 
chức, trong đó có những đối tác, nhà tài trợ lớn, có tiềm năng hợp tác lâu dài như 
FAO, IFAD, Tập đoàn Bio-Wish Hoa Kỳ, Tập đoàn Google... Ký 15 thỏa thuận 
hợp tác quốc tế. Bước đầu, có 30 tỉnh, thành Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, 
nông dân đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm ở ngoài nước trong giai 
đoạn 2016 - 2020; phối hợp tổ chức đưa 3.500 hội viên đi lao động ở nước ngoài. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đối ngoại và hợp tác quốc tế cho 
cán bộ Hội tiếp tục được quan tâm; đã có trên 1.600 lượt cán bộ Hội được tập 
huấn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, vận động viện trợ, quản lý dự án quốc tế, 
kỹ năng lãnh đạo, quản lý, vận động chính sách... 
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* 
*   * 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 
2018-2023 sẽ diễn ra trong bối cảnh nước ta sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc 
đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng. Với tinh thần: Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội 
nhập - Phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII 
sẽ tập trung thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp 
nhằm tiếp tục khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả 
nước phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ 
thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng 
lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm 
kỳ 2018 - 2023 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
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