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Số: 118 - TB/HNDT

Quảng Trị, ngày 02 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực,
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 8 năm 2021.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh;
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thông báo chương trình cô
ng tác cụ thể của Đảng
đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 8 năm 2021 như sau:
I. Một số công việc trọng tâm đã thực hiện trong tháng 7/ 2021.
1. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh– Liệt sỹ 27/7 (1947- 2021) các
cấp Hội chủ động phối hợp các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động thăm hỏi,
tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức
viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại các
nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh;
2. Các cấp trong hệ thống Hội tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác
tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ
Hội và hội viên, nông dân hưởng ứng lời kêu gọi “toàn dân đoàn kết ra sức phòng
chống dịch bệnh Covid - 19” và “chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh và các
tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19” của UBMT tỉnh, kết quả đợt 1 các cấp
Hội ủng hộ số tiến 54,1 triệu đồng và 15 tấn gạo, 26 tấn rau củ quả các loại, các sản
phẩm nhu cầu thiết yếu;
3. Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn 02 lớp truyền thông công tác phòng,
chống bệnh lao cho 90 lượt cán bộ Hội cơ sở thuộc huyện Hướng Hóa, ĐaKrông
và triển khai các hoạt động của Dự án“Hội Nông dân Việt Nam - Quỹ toàn cầu
phòng, chống lao”, giai đoạn 2021– 2023;
4. Chỉ đạo UBKT Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của
UBKT; công tác giám sát, phản biện xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám
sát các hoạt động cơ sở Hội xây dựng Chi, tổ hội nghề nghiệp, quản lý nâng cao
chất lượng hội viên nông dân tại 8 cơ sở Hội thuộc huyện Gio Linh, Triệu
Phong, Hải Lăng và TP Đông Hà;
5. Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ
nông sản và tình hình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành
1

Hội do Trung ương Hội tổ chức;
6. Thực hiện Đề án“trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” của Thủ tướng
Chính phủ, các cấp Hội đã đăng ký tại Sở NN & PTNT với 70.018 các loại cây gỗ
quý dự kiến trồng 291 ha đất với mục đích lâu dài, không khai thác, ưu tiên trồng
vành đai, bóng mát, các mô hình vườn rừng trên địa bàn tỉnh,
II. Chương trình công tác trọng tâm tháng 8/ 2021.
1. Tuyên truyền về kỷ niệm 76 năm cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9);
2. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác phối hợp, tham gia phòng, chống dịch
bệnh Covid- 19 và các hoạt động kêu gọi, vận động ủng hộ khắc phục hậu quả do
dịch bệnh gây ra; phối hợp triển khai thực hiện Nghị Quyết số 68/NQ- CP, ngày
01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả trong tổ
chức sản xuất ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và nâng cao giá trị gia tăng trong
vụ Hè Thu và Thu Đông 2021. Tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm;
3. Phối hợp với Sở KH- CN thẩm định Đề án khoa học tại xã Phong Bình,
huyện Gio Linh; tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở KH
– CN tỉnh giai đoạn 2021- 2022;
4. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số:100/TB- UBND, ngày 02/
7/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Hà Sỹ Đồng tại phiên làm việc với Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Thông
báo kết luận giao ban quý II/2021 giữa Thường trực Tỉnh ủy và UBMT, các tổ
chức CT- XH cấp tỉnh;
5. Tham dự Hội nghị (lần thứ 8) Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt
Nam khóa VII, thời gian dự kiến ngày 11- 12/8;
6. Hoàn thiện và ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo các
Ban, Văn phòng, Trung tâm HTND thuộc Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 20182023 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2023- 2028;
7. Tổ chức Hội nghị (lần thứ 9) Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh mở rộng về sơ
kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa
XI; sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021; rà soát, bổ sung quy hoạch UVBCH,
UVBTV, PCT Hội ND tỉnh, nhiệm kỳ 2018- 2023; quy hoạch nhiệm kỳ 2023- 2028;
thời gian dự kiến trước ngày 30/8/2021;
8. Họp Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh (thời gian dự kiến cuối tháng 8/2021),
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Căn cứ chương trình công tác, đề nghị các Ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt
các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của mình ./.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhâ ̣n:
- BTV TW Hội NDVN(B.cáo);
- BTV Tỉnh ủy(B.cáo);
- Uỷ viên BCH Hội ND tỉnh;
- Hội ND các huyện, thị, thành phố;

CHÁNH VĂN PHÒNG

- T/trực và các Ban,VP, Trung tâm HTND tỉnh;
- Lưu VP.
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