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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
tại cuộc họp Ban Thường vu ̣ tháng 4/2021
Ngày 11/5/2021 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, tham dự
họp có 07/8 đồng chí. Vắng Đ/c Hoàng Văn Bảo(có lý do). Sau khi nghe đánh
giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021 và
phát biểu của các UVTV dự họp, Đ/c Trần Văn Bến, TUV, UV BCH TW Hội
NDVN - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì cuộc họp kết luận:
I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021
Ban Thường vụ thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo
cáo tháng 4 năm 2021. Một số hoạt động cần được bổ sung và nhấn mạnh thêm như
sau:
1. Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động
triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026;
- Hội ND tỉnh tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và HĐND các cấp NK 2021- 2026 có 310 người gồm UVBCH tỉnh
Hội, Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội ND cấp huyện, cấp xã tham dự;
- Có 429 cán bộ các cấp Hội chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm (04 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 26
người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 399 người ứng cử đại biểu HĐND cấp
xã)
2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước (30/4) và 135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5); Thường
trực Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí cựu cán bộ Hội Nông dân Giải phóng tỉnh
tham dự kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng Miền Nam 21/4
(1961- 2021) tại tỉnh Quảng Nam;
1

3. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, các cấp Hội đã phối hợp
với các cấp, các ngành thực hiện chủ đề năm 2021 của tỉnh “Đảm bảo an toàn thực
phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới ”, trong
tháng 4/2021, trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.
II/ Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 5/2021.
Bên cạnh việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong
tháng; chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của BTV tỉnh Hội; yêu cầu các
Ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội; Hội Nông dân cấp huyện thực hiện một số
nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Đông xuân, chuẩn bị sản xuất vụ Hè thu; tuyên
truyền công tác phòng chống cháy rừng trong các tháng cao điểm mùa khô; thực
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm:
dịch tả lợn châu phi, dịch tai xanh ở lợn; cúm gia cầm; lở mồm long móng gia súc
viêm da nổi cục trên trâu bò và các bệnh trên vật nuôi thủy sản;
(Các Đ/c Thường trực, UV BTV phụ trách địa bàn chỉ đạo các cấp Hội triển
khai thực hiện; các Đ/c phó Ban, phó Văn phòng, chuyên viên theo dõi địa bàn
nằm tình hình kịp thời báo cáo với BTV tỉnh Hội)
2. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí
thư, Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Hội, của tỉnh và Công điện số
02/CĐ- UBND, ngày 11/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng một số
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
yêu cầu cán bộ Hội và hội viên nông dân triển khai thực hiện:
- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyên, vận động, nâng cao ý thức
trách nhiệm cho cán bộ Hội và hội viên nông dân ở địa phương về các biện
pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K
”Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập – Khai báo y tế”của Bộ
Y tế;
- Hạn chế tổ chức các Lễ hội, các cuộc họp, tập huấn, hội nghị, sự kiện tập
trung đông người tham gia không cần thiết; trường hợp tổ chức phải xin ý kiến
của cơ quan có thẩm quyền và phải thực hiện nghiêm các biên pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid -19 bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu
trang, sát khuẩn tay... đúng quy định, tăng cường xử lý công việc theo hình thức
điện thoại, trực tuyến, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian
chống dịch;
- Từ ngày 10/5/2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ
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quan Hội Nông dân tỉnh phân công cơ sở hoặc làm việc với các Sở, ban, ngành
phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan (đến khi có thông báo mới),
3. Hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động của Ban chấp hành Hội
ND tỉnh về thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025;
4. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh làm việc với Thường trực UBND tỉnh và
Sở, ngành liên quan: Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Hội Nông
dân tỉnh, giai đoạn 2021- 2025; nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2021, thời gian
dự kiến cuối tháng 5/2021;
(Văn phòng chuẩn bị nội dung từ 2 đến 4)
5. Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 20212026;
- Các cấp Hội phối hợp với các cấp, các ngành để tạo điều kiện cho cán bộ
Hội các cấp là người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, NK 2021- 2026 tiếp xúc,
gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử từ ngày 05/5 và hoàn thành
vào ngày 18/5/2021;
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu
cử, vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển công tác
Hội và phong trào nông dân. Kịp thời ngăn chặn các hành động chống phá trên mạng
xã hội; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn âm mưu phá hoại ảnh hưởng đến cuộc
bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm;
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử để cán bộ Hội và hội
viên nông dân thông suốt về ý nghĩa, mục đích nhằm tham gia bầu cử đông đủ,
đúng thời gian; tăng cường tuyên truyền trực quan, treo cờ, băng rôn tạo không
khí ngày hội bầu cử; chú trọng tuyên truyền trên mạng xã hội, tuyên truyền đến
từng hộ gia đình; tổ chức tốt ngày bầu cử 23/5/2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn
ra ”dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm”, thật sự là ngày hội của toàn dân;
- Căn cứ Kế hoạch SSCĐ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các
cấp, NK 2021- 2026 của BCHQS TP Đông Hà; từ ngày 22- 24/5 CQ Hội Nông
dân tỉnh phân công cán bộ, công chức trực tại cơ quan sẵn sàng xử lý tình
huống,
6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 gắn với 46 năm ngày giải phóng
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miền Nam thống nhất đất nước 30/4 (1975- 2021) và 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh
Quảng Trị 1/5 (1972 - 2021)....phát hành Bản tin Nông dân số 69 vào dịp kỷ niệm
ngày sinh của Bác Hồ kính yêu;
7. Một số nội dung công tác tổ chức - cán bộ:
- Thực hiện Văn bản số: 05- CV/HND- DAPCL, ngày 23/04/2021 của TW Hội
ND VN về dự án toàn cầu phòng chống lao; Hội Nông dân tỉnh thành lập tổ chống
lao thực hiện dự án Qũy toàn cầu phòng chống lao giai đoạn 2021- 2023 thuộc Hội
ND tỉnh, gồm 05đ/c (Đ/c Chủ tịch, 01 Đ/c phó Chủ tịch, Trưởng ban KT- XH, Kế
toán, Thủ quỹ CQ);
- Thực hiện Văn bản số: 83/TA- TCCB, ngày 20/4/2021 của Tòa án nhân dân
tỉnh, Hội ND tỉnh thống nhất cử đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, phó Chủ tịch
thường trực Hội ND tỉnh tham gia Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 20212026;
- Thực hiện Quyết định số:1381- QĐ/TU, ngày 30/5/2014 của BTV Tỉnh ủy về
chế độ nâng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động, căn cứ thành tích đạt được qua các năm của đồng chí Nguyễn Thị Hường;
BTV tỉnh Hội kính đề nghị BTV Tỉnh ủy nâng lương trước thời hạn (lần 02) cho
đồng chí Nguyễn Thị Hường, phó Chủ tịch Hội ND tỉnh, từ ngày 01/5/2021;
8. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác
Hội cho cán bộ cơ sở, chi Hội; hướng dẫn các cấp Hội lập hồ sơ Kỷ niệm chương “
Vì giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2021,
(Ban xây dựng Hội chuẩn bị nội dung từ 5 đến 8)
9. Đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, triển khai các biện pháp khắc phục
hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục kiểm tra, rà soát, triển khai các hoạt động
hỗ trợ cộng đồng phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định dân sinh sau thiên tai, dịch
bệnh;
10. Phối hợp với Trung tâm môi trường, nông thôn TW Hội NDVN hỗ trợ cho
các hộ hội viên nông dân nghèo làm nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Hướng Lộc,
Hướng Hóa, góp phần hoàn thành các tiêu chí về môi trường trong xây dựng
nông thôn mới (NTM)... kiểm tra, thẩm định các mô hình, dự án kinh tế phát
triển để cho vay vốn. Đôn đốc thu hồi nợ, lãi đến hạn và quá hạn qua các kênh
do Hội quản lý;
11. Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân TW Hội NDVN triển khai việc hỗ
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trợ hội viên nông dân tiêu thụ nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản theo nhu cầu của thị trường trong
nước và hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài;
12. Các cấp Hội phối hợp triển khai chương trình “Mỗi xã mỗi sản phẩm”,
hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu nông sản cho nông dân gắn với cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các hội chợ,
gian hàng nông sản.... giúp nông dân quảng bá sản phẩm;
(Ban KT- XH chuẩn bị các nội dung từ 9 đến 12)
Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận cuộc họp Ban Thường vụ tháng
04/2021 đến các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện ./.
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