
 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 6/2022. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực tỉnh Hội; Ban Thường vụ 

Hội Nông dân tỉnh thông báo chương trình công tác trọng tâm của Đảng đoàn, 

Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 6/2022, cụ thể  như sau: 

I. Một số công việc trọng tâm đã thực hiện trong tháng 5/2022. 

1. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh, các Đơn vị liên quan khai 

trương Cửa hàng Nông sản an toàn cấp tỉnh: trưng bày, giới thiệu,  quảng  bá  sản  

phẩm  nông  sản  tiêu  biểu  của  các huyện, thị, thành phố đạt điều kiện nông sản an 

toàn, chất lượng như có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng 

nhận Viet Gap, Global Gap.... sản phẩm OCOP tại Bưu cục Thành phố Đông Hà; 

2. Đại diện Thường trực và Đoàn công tác cơ quan tỉnh Hội tham dự Hội nghị 

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 và tham gia gian 

hàng ”Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022” tại tỉnh Sơn La, 

gồm các sản phẩm như: Cao dược liệu (cao chè vằng, cao cà gia leo, cao lạc tiên, 

cao dây thìa canh...), Khe sanh Coffee, bột sắn dây, hồ tiêu, nước mắn.... là những 

sản phẩm OCOP đặc trưng của nông dân tỉnh Quảng Trị; phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông 

dân Việt Nam năm 2022 tại HT UBND tỉnh; 

3. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác 

khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2021- 2025 giữa Hội Khuyết học tỉnh với Hội 

Nông dân tỉnh và 10 Đơn vị liên quan; ký kết chương trình công tác giai đoạn 2022 - 

2025 giữa Ban Dân tộc tỉnh với Hội Nông dân tỉnh, các Đơn vị; ký kết thỏa thuận 

hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Huế năm 2022, 

II. Chương trình công tác tháng 6/2022. 

1. Tuyên truyền, vận động nông dân tập trung thu hoạch vụ Đông xuân, chuẩn bị 

tốt các điều kiện cần thiết, nhất là giống tốt để hỗ trợ cho người dân phục vụ sản xuất 

vụ Hè Thu thắng lợi, bù đắp thiên tai gây ra cho vụ Đông Xuân vừa qua. Tiếp tục 
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thực hiện nghiêm các quy định thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh Covid -19 theo chỉ đạo của tỉnh, Trung ương;  

2. Tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm 

kỳ 2023- 2028; ban hành và triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ 

tỉnh Hội về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã 

nhiệm kỳ 2023- 2028; 

3. Tổ chức Hội nghị giao ban Hội Nông dân cấp huyện quý II, triển khai nhiệm 

vụ quý III/2022, thời gian trước ngày 15/6; 

4. Thành lập đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022 

việc thực hiện các NQ, QĐ của Đảng, của Hội; các chỉ tiêu, ký cam kết, việc 

quản lý và sử dụng Qũy HTND các cấp năm 2022 tại các cơ sở Hội và Hội Nông 

dân huyện Cam Lộ, Đakrông, thời gian từ ngày 16- 17/6; 

5. Tổng hợp rà soát hồ sơ tiêu chuẩn của cán bộ trong hệ thống Hội, cán bộ ngoài 

Hội đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2022, trình 

Hội đồng TĐ- KT Hội Nông dân tỉnh xem xét đề nghị Trung ương Hội NDVN 

quyết định;   

6. Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông 

dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động tổ chức kỷ niệm 21 năm Ngày Gia 

đình Việt Nam và triển khai công tác bảo vệ môi trường; tăng cường các biện pháp 

phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em...; 

7. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội; Cử 

cán bộ Hội cơ sở tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do Trung ương Hội 

NDVN tổ chức; phối hợp với các Ban, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn về 

sử dụng chế phẩm vi sinh; nghiệp vụ Qũy HTND, KH- KT…; 

8. Tổng kết đánh giá các chương trình phối hợp năm 2021, phương hướng nhiệm 

vụ năm 2022 với các ngành: Liên minh HTX tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 

tỉnh; 

9. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào 

nông dân 6 tháng đấu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;  

    10. Chuẩn bị các nội dung, văn bản  phục vụ Hội nghị (lần thứ 12) Ban chấp hành 

Hội Nông dân tỉnh, khóa XI (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2022):  

-  Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022; 

- Quy hoạch BCH, BTV và các chức danh Chủ chốt Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 

2023- 2028 và bầu bổ sung BCH, BTV và chức danh phó Chủ tịch Hội Nông dân 



tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023, 

Căn cứ vào chương trình công tác, đề nghị các Ban, Trung tâm HTND tỉnh, đơn 

vị có liên quan chuẩn bị nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình để báo cáo ./. 

Nơi nhân ̣: 

- 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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