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   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCH  HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

                      * 

            Số:  64- TB/HNDT                               Quảng Trị, ngày  01  tháng 6  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình  công tác của Đảng đoàn, Thường trực, 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 6 năm2020. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành Hội ND tỉnh, 

nhiệm kỳ 2018- 2023; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thông báo chương trình 

công tác cụ thể của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

tháng 6 năm 2020 như sau:  

I. Một số công việc trọng tâm đã thực hiện trong tháng 5/2020. 

- Đến nay các cây trồng cơ bản đã thu hoạch xong được mùa toàn diện. Vụ 

Đông xuân 2019- 2020, toàn tỉnh gieo trồng được khoảng 29.007,5 ha cây lương 

thực có hạt, tương đương với cùng kỳ năm trước, đạt 53,92% kế hoạch cả năm; sản 

lượng lương thực ước đạt 167.041,55 tấn, cao hơn 3.177,05 tấn so với vụ Đông xuân 

2018 - 2019, đạt 64,25% chỉ tiêu sản lượng năm 2020. Riêng đối với cây lúa, toàn 

tỉnh gieo cấy được khoảng 26.077 ha (trong đó diện tích lúa sản xuất theo hướng 

hữu cơ 205,7 ha); năng suất lúa bình quân ước đạt 59 tạ/ha .... chăn nuôi tiếp tục 

được chú trọng theo hướng trang trại, gia trại gắn với an toàn sinh học và vệ sinh môi 

trường, tính đến ngày 30/4/2020 tổng đàn gia súc giảm so với cùng ký năm trước 

(đàn trâu có 22.401 con, giảm 0,43% so cùng kỳ năm trước; đàn bò có 56.522 con, 

giảm 4,29% ). Đàn lợn thịt giảm do ảnh hưởng dịch tả lợn châu phi, tuy nhiên đến 

nay trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế lay lan, chỉ phát sinh rải rác các 

huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu phong và Hải Lăng.      

        -Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); các cấp Hội 

tổ chức nhiều hình thức thiết thực, linh hoạt tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo 

văn kiện Đại hội Đảng các cấp, NK 2020- 2025. Xuất bản Bản tin nông dân số 66 

với số lượng 1.000 cuốn đến tận Chi, tổ Hội.   

       - Các cấp Hội tiếp tục thực hiện công tác nắm bắt tình hình hội viên, nông dân, 

dự luận xã hội; tập trung  công tác tuyên truyền vận động cán bộ Hội và hội viên 

nông dân phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo mức độ nguy cơ thấp; tích cực 

tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19; lập hồ sơ  đề nghị TW Hội khen  

thưởng cho 01 tập thể; BCH tỉnh Hội khen  thưởng  cho 4 tập thể, 2 cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác ủng hộ phòng chống dịch bệnh.  
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       - Các cấp Hội triển khai, thực hiện ”Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và 

tuyên truyền,vận động cán bộ Hội , hội viên nông dân nghiêm chỉnh chấp hành chính 

sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. 

      - Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020- 2025. 

II. Chương trình công tác trọng tâm tháng 06 năm 2020. 

-   Tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác giám sát việc thực hiện triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại  dịch Covid- 19 tại các huyện, thị 

xã, thành phố theo Nghị quyết số 42/NQ- CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết 

định 15/QĐ- TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

-  Khảo sát, đánh giá lựa chọn  01 tập thể Cơ sở Hội, 04 hộ hội viên nông dân sản 

xuất giỏi có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân, giai đoạn 

2015- 2020 tham dự  Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020- 2025.     

- Các cấp Hội  tổ chức để gắn biển các công trình, mô hình tiêu biểu chào mừng 

Đaị hôị Đảng bô ̣các cấp nhiêṃ kỳ 2020 – 2025; tiến tới Đaị hôị đaị biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân 

Việt Nam. 

- Báo cáo công tác thi đua 6 tháng đầu năm gửi khối Thi đua Mặt trận và tổ chức 

đoàn thể cấp tỉnh. Tham mưu báo cáo Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng của Cụm thị 

đua số 2; Báo cáo tình hình dư luận xã hội quý II/2020. 

- Chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ khép kín theo chuỗi 

giá trị sản phẩm thực hiện tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh theo nội dung tại 

Thông báo số: 46/TB- UBND, ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh tổ chức Chương trình“Vui cùng nhà nông”năm 

2020; phối hợp với các Sở, Ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp 

vụ công tác Hội; giảm nghèo, phòng chống Ma túy... cho cán bộ chủ chốt cơ sở Hội, 

Chi hội. 

- Tổ chức thẩm định, giải ngân các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn Ngân 

hàng; kiểm tra, thu hồi các dự án đến hạn, quá hạn. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị BCH sơ kết công tác Hội và 

phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

 II. Lịch hoạt động cụ thể từ ngày 01 - 30/6/2020 như sau. 

 1. Các Đ/c Thường trực và Ban KT- XH khảo sát, đánh giá lựa chọn các tập thể, 

cá nhân có thành tích  xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2015- 

2020  tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020- 2025. 

Thời gian: Từ ngày 01- 05/6/2020 
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2. Đ/c Trưởng ban KT- XH tham gia học lớp QLNN theo ngạch Chuyên viên 

chính tại Trường chính trị Lê Duẩn. 

Thời gian: 08tuần, từ ngày 26/5/2020 

3. Uỷ ban kiểm tra Hội ND tỉnh  kiểm tra, giám sát thi hành  kỷ luật của Hội;  

công tác tài chính tại một số Hội ND cấp huyện và cơ sở Hội. 

Thời gian: Từ ngày 14- 16/6/2020 

4. Đ/c phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân  tỉnh tham gia báo cáo viên cho 

lớp tập huấn các hộ dự án trồng rừng “gỗ hợp pháp” tại tỉnh Thừa thiên- Huế. 

 Thời gian: Từ ngày 04- 6/6/2020 

5. Đ/c Chủ tịch, Đ/c Chánh Văn phòng Hội Nông dân  tỉnh  xây dựng Kế hoạch 

Hội Nông dân trong tác chiến phòng thủ của tỉnh(Kế hoạch“B”). 

Thời gian: Từ ngày 01- 15/6/2020 

6. Tiếp tục  sửa chữa, cải tạo trụ sở Cơ quan Hội Nông dân tỉnh  theo Quyết định 

số: 3679- QĐ/UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh.  

Thời gian: Từ ngày 01- 15/6/2020 

7. Đ/c Phó chủ tịch Hội ND tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị 

quyết số 42/NQ- CP và Quyết định 15/QĐ- TTg.  

 Thời gian: Tháng 6/2020 

      8. Đ/c Chủ tịch Hội ND tỉnh chủ trì họp BTV Hội ND tỉnh tại phòng họp CQ. 

      Thời gian: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2020. 

9.Tổ chức Hội nghị (lần thứ 7) BCH Hội ND tỉnh(mở rộng)NK 2018- 2023. 

- Thời gian:  Ngày 29 - 30/6/2020. 

       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 ./. 

     Nơi nhâṇ:  

- BTV TW Hội NDVN(B.cáo);                                       

- BTV Tỉnh ủy(B.cáo); 

- Uỷ viên BCH Hội ND tỉnh;                                      

- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

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

- Lưu VP.                                                                        

T/L BAN THƯỜNG VỤ  

 CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

Trần Quang Chiến                                        
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