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CHƢƠNG TRÌNH  

Công tác năm 2021 của Ban Thƣờng vụ Hội Nông dân tỉnh khóa XI, 

 Nhiệm kỳ 2018- 2023  

 

Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình toàn khoá của Ban chấp hành Hội Nông 

dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018-  2023.   

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh dự kiến chương trình công tác năm 2021, với 

những nội dụng sau:  

A. Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 

1. Tổ chức tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng triển khai chương trình hành động thực 

hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII gắn với việc tiếp tục thực hiện 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt 

Nam toàn quốc lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, 

nhiệm kỳ 2018- 2023 và các Nghị quyết của BCH Trung ương Hội, của BCH Hội 

Nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ; 

2. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội 

Nông dân tỉnh Quảng Trị khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2018- 2023; 

3. Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố về tuyên truyền vận động 

cán bộ Hội và hội viên, nông dân tham gia thực hiện đúng quy định bầu cử Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; giới thiệu nhân sự là cán bộ 

Hội tham gia Hội đồng nhân dân các cấp;  

4. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, của quê hương; 

chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930- 

2021); 

5. Triển khai thực hiện theo tinh thần Thông báo số 02/TB- VPCP, ngày 8/01/2021 

của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số: 61- 

KL/TW, ngày 03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số: 673/QĐ- 

TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 
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6. Phối hợp với Đài PT- TH tỉnh và các ngành liên quan tổ chức chương trình “Vui 

cùng nhà nông” năm 2021; 

7. Tham gia các hoạt động do Trung ương Hội NDVN tổ chức:  Hội nghị “Thủ 

tướng đối thoại trực tiếp với nông dân”; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu“Nông dân Việt 

Nam xuất sắc”; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nhà Khoa học của Nhà nông”; Lễ tôn 

vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; Hội chợ triển lãm Nông nghiệp- Thương mại; gặp 

gỡ hữu nghị nông dân các nước ASEAN…  

8. Sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, đề án của Hội:   

-Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW,ngày 06/7/2006 của 

Ban chấp hành Trung  ương Hội NDVN (khóa IV) về đẩy mạnh công tác khoa học 

và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp, nông thôn và Kết luận số: 209/HNDTW, ngày 04/7/2016 của Ban 

chấp hành Trung ương Hội NDVN (khóa VI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

06- NQ/HNDTW, ngày 06/7/2006 của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN 

(khóa IV). 

- Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/HNDTW, ngày 21/7/2014  của 

Ban chấp hành Trung  ương Hội NDVN (khóa VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội 

Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với 

biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020. 

 - Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 34- NQ/HNDTW, ngày 26/7/2017 của BCH TW 

Hội NDVN (khóa VI) và triển khai các Đề án của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện 3 

nhiệm vụ trọng tâm của Hội.  

 + Đề án số: 26- ĐA/HNDT, ngày 18/12/2017 của Ban chấp hành Hội Nông dân 

tỉnh (khóa X) về nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của nông dân, giai đoạn 2018- 2020. 

 + Đề án số: 27- ĐA/HNDT, ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Hội Nông dân 

tỉnh (khóa X) về xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể do Hội Nông dân điều 

hành và quản lý, giai đoạn 2018- 2020. 

 + Đề án số: 28 - ĐA/HNDT, ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Hội Nông dân 

tỉnh (khóa X) về nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ nông dân, giai đoạn 2018- 2020. 

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tư BCH 

Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng 

cường công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị 
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quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm 

tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất 

lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06- NQ/TW, ngày 

05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quóc tế, giữ vững 

ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại 

tự do trên thế giới. 

 9. Tổ chức tổng kết các Chương trình phối hợp liên ngành, Nghị quyết liên tịch với 

các Sở, ban, ngành: UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ 

chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng 

Agribank tỉnh, Ngân hàng Chính sách – Xã hội tỉnh, Ngân hàng Bưu điện - Liên Việt 

tỉnh…. 

B. Lịch hoạt động cụ thể.  

I. Qúy I. 

1. Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, phương hướng 

nhiệm vụ  năm 2021, phát động thi đua năm 2021; 

2. Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2018- 2023; 

3. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về thực hiện 

nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; 

4. Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2021; 

5. Giao chỉ tiêu thi đua, ký cam kết năm 2021;  

6. Thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng cán bộ và hội viên, nông dân có hoàn cảnh 

khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu  năm 2021; tổ chức đón Tết nguyên đán và 

gặp mặt đầu xuân Tân Sửu với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan 

Hội ND tỉnh; công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

7. Xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản chuẩn bị làm việc với Thương 

trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chương trình công tác hoạt động Hội năm 2021,  

(Văn phòng  chuẩn bị nội dung từ 1đến 7) 

8. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh khóa 

XI, nhiệm kỳ 2018- 2023; 

9. Kế hoạch thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền năm 2021, 



 

4 

 

(Uỷ ban kiểm tra Hội ND tỉnh chuẩn bị nội dung  8,9) 

 10. Phát hành Bản tin Nông dân số 68 với chủ đề ”Mừng Đảng, mừng Xuân năm 

2021”  

11. Báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, BTV tỉnh Hội năm 2020; 

12. Kế hoạch quy hoạch BCH, BTV và các chức danh Chủ chốt Hội Nông dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2023- 2028 và bổ sung nhiệm kỳ 2018-  2023;  

13. Kế hoạch hoạt động về việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ- TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; 

14. Nắm chắc tình hình tổ chức Hội và rà soát chất lượng hội viên nông dân để có 

giải pháp củng cố, xây dựng Chi hội, cơ sở Hội  khá, trung bình; thành lập mới Chi Hội, 

tổ Hội nghề nghiệp; 

15. Hướng dẫn tuyên truyền tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam 03/02(1930– 2021), kết quả thành công Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; mừng Đảng, mừng Xuân Tân sửu 2021; về bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, NK 2021- 2026,  

(Ban xây dựng Hội chuẩn bị nội dung từ 10 đến 15) 

16. BTV tỉnh Hội phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy tham mưu cho BTV Tỉnh ủy 

văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh tiếp 

tục nâng cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả Kết luận số: 61- KL/TW, ngày 

03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số: 673/QĐ- TTg, ngày 

10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới; 

17. Kế hoạch giảm nghèo; đăng ký danh sách hộ thoát nghèo, các mô hình kinh tế 

phát triển năm 2021. 

18. Báo cáo Sơ kết thực hiện Quyết định số: 367/QĐ - TTg ngày 02/4/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội 

ND Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, 

kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017- 2020. 

19. Kế hoạch an toàn giao thông, phòng chống tội phạm. 

20. Triển khai Đề án khoa học: mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi cá 

chình lồng tại Quảng Trị.  

(Ban Kinh tế- Xã Hội chuẩn bị nội dung từ 16 đến 20) 

21. Kế hoạch danh sách nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động 

và công tác hỗ trợ nông dân năm 2021. 



 

5 

 

22. Kế hoạch xây dựng các mô hình tiêu biểu tại Trung tâm HTND tỉnh 

(Trung tâm HTND chuẩn bị nội dung 21, 22) 

23. Xây dựng Đề án Qũy Hỗ trợ nông dân Quảng Trị, giai đoạn 2021-2026, trình 

UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời tham mưu, đề xuất 

nhân sự, số lượng, thành viên Ban vận động Qũy Hỗ trợ nông dân tỉnh 

24. Kế hoạch thu hồi vốn, quay vòng vốn các dự án đến hạn của cả năm  

25. Tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ vốn, phát triển Qũy Hỗ trợ nông dân 

26. 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. Đôn đốc 

thu hồi nợ, lãi đến hạn và quá hạn của các kênh do Hội quản lý, 

(Ban ĐH Qũy HTND tỉnh chuẩn bị nội dung từ 23 đến  26) 

* Tổ chức các Hội nghị, các chương trình, lớp tập huấn 

1. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh(mở rộng): Tổng kết công tác 

năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; phát động thi đua năm 2021. 

2. Dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018- 2023, tổng kết công tác Hội  

và phong trào nông dân năm 2020 của các huyện, thị, thành Hội trong tỉnh. 

3. Hội nghị Kiểm điểm tập thể Đảng đoàn– BTV tỉnh Hội và các đồng chí Uỷ viên 

Đảng đoàn - Uỷ viên Ban Thường vụ Hội ND tỉnh năm 2020;  

4. Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, 

nhiệm kỳ 2020- 2025; 

5. Ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu và Ban thường vụ Hội ND tỉnh với 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. 

6. Hội nghị ký cam kết trách nhiệm và giao chỉ tiêu thi đua cho Hội ND các huyện, 

thị, thành phố năm 2021; 

7. Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021; 

8. BTV Hội ND tỉnh làm việc với Thường trực tỉnh ủy, các Ban trực thuộc tỉnh ủy 

về chương trình công tác năm 2021; 

9. BTV Hội ND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về chương trình phối hợp hoạt động 

năm 2020 và triển khai, nhiệm vụ năm 2021;   

10. Tổ chức tập huấn chuyển giao KH- KT, KH- CN, giải quyết việc làm, phòng 

chống tội phạm....cho cán bộ Hội và hội viên, nông dân,  
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II. Quý II:    

1. Chỉ đạo các hoạt động chào mừng kỷ niệm: 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 49 năm giải phóng Quảng Trị và Ngày giỗ Tổ 

Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5), 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng (21/4);  

2. Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố về tuyên truyền vận động 

cán bộ Hội và hội viên, nông dân tham gia thực hiện đúng quy định bầu cử Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; giới thiệu nhân sự là cán bộ 

Hội tham gia Hội đồng nhân dân các cấp;  

3. Phát hành Bản tin Nông dân số 69 với chủ đề kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5); 

4. Kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở, 

chi Hội; 

5. Hướng dẫn Hội các cấp lập hồ sơ Kỷ niệm chương “ Vì giai cấp nông dân Việt 

Nam” ; 

6. Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày 

thành lập Hội NDVN 14/10 (1930- 2021); 

7. Báo cáo kiểm điểm của BCH, BTV giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023, 

(Ban xây dựng Hội chuẩn bị nội dung từ 1 đến 7) 

8. Kế hoạch việc thực hiện Nghị định số: 35/2015/NĐ- CP ngày 13 tháng 4 năm 

2015 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa và Nghị định số 62/2019/NĐ-

CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35 của 

Chính phủ đã được Tỉnh ủy phê duyệt; 

9. Kế hoạch kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021 về thực hiện việc thực hiện các NQ, 

QĐ của Đảng, của Hội; các chỉ tiêu, ký cam kết, việc quản lý và sử dụng QHTND 

các cấp và nữa nhiệm kỳ 2018- 2023;.....(thành lập đoàn kiểm tra Hội ND tỉnh); 

 (Uỷ ban kiểm tra Hội ND tỉnh chuẩn bị nội dung 8, 9) 

10. Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021; 

11. Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông 

dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023; 

12. Báo cáo kết quả rà soát các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021do BTV, thường trực 

Tỉnh ủy giao  
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(Văn phòng  chuẩn bị nội dung từ 10 đến 12) 

13. Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/HNDTW,ngày 

06/7/2006 của Ban chấp hành Trung  ương Hội NDVN (khóa IV) về đẩy mạnh 

công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và Kết luận số: 209/HNDTW, 

ngày 04/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN (khóa VI) về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/HNDTW, ngày 06/7/2006 của Ban chấp hành 

Trung ương Hội NDVN (khóa IV). 

14. Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/HNDTW, ngày 

21/7/2014 của Ban chấp hành Trung  ương Hội NDVN (khóa VI) về nâng cao trách 

nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động 

thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 – 2020; 

15. Hướng dẫn triển khai phong trào nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 

tổ chức rà soát SXKDG cấp tỉnh, Trung ương trên địa bàn tỉnh 

(Ban Kinh tế - Xã Hội  chuẩn bị nội dung từ 13 đến 15) 

16. Kế hoạch kiểm tra về thực hiện việc quản lý và sử dụng QHTND các cấp; 

chương trình phối hợp với các ngân hàng.....(thành lập đoàn kiểm tra Hội ND tỉnh); 

17. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Qũy, 

(Ban ĐH Qũy HTND tỉnh chuẩn bị nội dung 16, 17) 

* Tổ chức các Hội nghị, các chương trình, lớp tập huấn 

1. Hội nghị giao ban quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2021; 

2. Hội nghị báo cáo viên Hội Nông dân  tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; 

3.  Hội nghị (lần thứ 9) BCH Hội Nông dân tỉnh:  

- Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018- 2023; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021; 

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

2023- 2028 và bổ sung nhiệm kỳ 2018- 2023; 

4. Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành  năm 2020 và 

xây dựng chương trình phối hợp năm 2021; 

5.  Chương trình “Vui cùng nhà nông”  ở cấp xã, cấp huyện năm 2021; 

6. Tổ chức tập huấn về sử dụng chế phẩm vi sinh; nghiệp vụ giám sát phản biện; 

nghiệp vụ công tác Hội; nghiệp vụ Qũy HTND…; 

III. Quý III:  

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: 74 năm 
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Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7); 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9);  

2. Lập hồ sơ xét đề nghị TW Hội tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân cho các 

cá nhân đủ tiêu chuẩn; 

3. Phát hành Bản tin Nông dân số 69; 

 (Ban xây dựng Hội chuẩn bị nội dung từ 1 đến 3) 

4.Tổ chức giám sát Nghị định số 35/2015/NĐ- CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của 

Chính Phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 

11 tháng 7 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35 của Chính phủ 

đã được Tỉnh ủy phê duyệt.(phối hợp với các Cơ quan, đơn vị thành lập đoàn giám sát 

Hội ND tỉnh); 

 (Uỷ ban kiểm tra Hội ND tỉnh chuẩn bị nội dung 4) 

5. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Hội quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV 

năm 2021. 

 (Văn phòng  chuẩn bị nội dung 5) 

6. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng các mô hình kinh tế phát triển, mô hình 

KH- CN; dự án khuyến công, hỗ trợ cho nông dân. 

(Ban Kinh tế - Xã Hội  chuẩn bị nội dung 6) 

* Tổ chức các Hội nghị, các chương trình, lớp tập huấn 

1. Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020; 

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng  Kỷ niệm 91 năm Ngày  thành lập Hội Nông 

dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2021); 

+ Tổ chức chương trình “Vui cùng nhà nông”  ở cấp tỉnh năm 2021. 

3. Tổ chức tập huấn về ATGT, PCTP, Dân số; giám sát QĐ 217, QĐ 218; công tác 

quản lý quỹ HTND, vốn vay qua các Ngân hàng và các lớp dạy nghề cho Cán bộ Hội và 

hội viên, nông dân….. 

IV. Quý IV: 

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội 

Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2020) ; 

2. Báo cáo Sơ kết thực hiện Đề án số: 26- ĐA/HNDT, ngày 18/12/2017 của Ban 

chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khóa X) về nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, giai đoạn 2018- 2020; 

3. Kế hoạch kê khai , công khai minh bac̣h tài sản ; Kế hoạch đánh giá cán bộ, công 
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chức, viên chức năm 2021, 

 (Ban xây dựng Hội chuẩn bị nội dung từ 1 đến 3) 

4. Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 về việc thực 

hiện các chỉ tiêu giao; cam kết của tập thể và cá nhân người đứng đầu Hội ND cấp 

huyện.....(thành lập đoàn kiểm tra Hội ND tỉnh); 

5. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh; Báo cáo 

công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của các cấp Hội năm 2021, phướng 

hướng, nhiệm vụ năm 2022; 

6. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh khóa 

XI, nhiệm kỳ 2018- 2023; 

7. Kế hoạch thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền năm 2021, 

(Uỷ ban kiểm tra Hội ND tỉnh chuẩn bị nội dung từ 4 đến 7) 

8. Báo cáo Sơ kết thực hiện Đề án số: 27- ĐA/HNDT, ngày 27/12/2017 của Ban 

chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khóa X) về xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể 

do Hội Nông dân điều hành và quản lý, giai đoạn 2018- 2020; 

9. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp với các Sở, ban, ngành: Sở NN 

& PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Sở LĐTB & XH, BCH bộ đội biên phòng tỉnh, Sở khoa 

học- công nghệ, Bảo hiểm XH tỉnh tổ chức đánh giá kết quả công tác phối hợp hoạt 

động năm 2021 và xây dựng chương trình phối hợp năm 2022, 

(Ban Kinh tế - Xã Hội  chuẩn bị nội dung 8, 9) 

10. Báo cáo Sơ kết thực hiện Đề án số: 28 - ĐA/HNDT, ngày 27/12/2017 của Ban 

chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khóa X) về nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ nông dân, 

giai đoạn 2018- 2020; 

11. Bế giảng các lớp dạy nghề năm 2021, 

(Trung tâm HTND chuẩn bị nội dung 10,11) 

12. Hướng dẫn bình xét Thi đua - khen thưởng năm 2021;  

13. Báo cáo công tác thi đua tham gia Cụm thi đua số 2; Khối thi đua Mặt trận và 

các tổ chức CH-XH tỉnh năm 2021; 

14. Báo cáo Tổng kết công tác rà soát, việc triển khai các nhiệm vụ đã được Thường 

trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021; 

15. Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, đề ra phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; 
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16. Kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; 

17. Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh Hội, 

(Văn phòng chuẩn bị nội dung từ 12 đến 17) 

* Tổ chức các Hội nghị, các chương trình, lớp tập huấn 

1. Hội nghị giao ban quý IV, triển khai nhiệm vụ quý I/2022; 

2. Họp kiểm điểm năm 2021 đối với Chi bộ, các Ban, VP, Trung tâm; cán bộ, công 

chức Cơ quan. Tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng đoàn, BTV Hội ND tỉnh 

năm 2021; 

3. Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Hội ND tỉnh, khóa XI, NK 2018- 2023: 

Tổng kết công tác năm 2021, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; 

phát động nội dung thi đua năm 2022; lấy ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá của các 

Đồng chí Chủ tịch Hội ND huyện, thị, thành phố; Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng; 

phó ban, phó  Văn phòng Hội ND tỉnh đối với đồng chí Chủ tịch và phó chủ tịch Hội 

ND tỉnh; lấy phiếu tín nhiệm các Đồng chí Chủ tịch và phó chủ tịch Hội ND tỉnh. 

Căn cứ chương trình công tác này, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cụ thể hóa bằng 

các chương trình công tác hàng tháng và phân công cụ thể. Trong quá trình chỉ đạo 

và thực hiện các nội dung sẽ có những điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của Trung ương 

Hội và Tỉnh ủy Quảng Trị. 

Giao cho Văn phòng Hội Nông dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc chuẩn 

bị và thực hiện các nội dung của Chương trình công tác ./.        

Nơi nhận: 

- TW Hội NDVN ; 

- BTV Tỉnh ủy;         B.cáo 

- UBND tỉnh ; 

- UBMT tỉnh; 

- Thường trực HND tỉnh;            

- Các Ban, VP, Trung tâm HTND  tỉnh;   thực hiện 

- Các huyện, thị, thành Hội;                                                    

- Lưu VP. 

T/M  BAN THƢỜNG VỤ 

            CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

         Trần Văn Bến 
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