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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:  125 - TB/HNDT                             Quảng Trị, ngày  07  tháng 10  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình  công tác của Đảng đoàn, Ban Thường vụ  

Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 10 năm 2021. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh; 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thông báo chươn g trình công tác cụ thể của 

Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 10 năm 2021 

như sau:  

I. Một số công việc trọng tâm đã thực hiện trong tháng 9/2021. 

1. Các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tham gia phòng, chống dịch bệnh 

Covid- 19 và thiên tai bão lũ năm 2021; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng chống Covid -19 của tỉnh, của huyện, Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới 

(tính từ ngày 16/9 - 18 giờ ngày 6/10, toàn tỉnh đã ghi nhận 176 ca nhiễm Covid-19, 

trong đó 114 trường hợp có địa chỉ tại TP Đông Hà); các hoạt động kêu gọi, vận động 

ủng hộ khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra; tiếp tục triển khai việc hỗ trợ 

hội viên, nông dân tiêu thụ nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Vận động bà con nông dân tập trung thu hoạch vụ hè thu và  phòng chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão;  

Thực hiện Quyết định số: 2491/QĐ- UBND, ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về áp 

dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn thành phố Đông Hà. 

từ ngày 17/ 9 - 06/10/ 2021, Thủ trưởng Cơ quan Hội Nông dân tỉnh phân công Cán bộ, 

công chức, viên chức trực, làm việc cơ quan và sử dụng công nghệ thông tin để làm 

việc tại Nhà; yêu cầu CB,CC,VC cơ quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 một cách có hiệu quả. 

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng Tám và 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Triển khai kế hoạch chào mừng 

kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930-  2021);  

3. Tổ chức thẩm định, giải ngân các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn Ngân 
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hàng; kiểm tra, thu hồi các dự án đến hạn, quá hạn. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các mô 

hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường nông thôn đã được phê duyệt;  

4. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III, triển khai 

nhiệm vụ quý IV/2021;   

5. Báo cáo một số nội dung trọng tâm chuẩn bị phục vụ Hội nghi giao ban công tác 

Mặt trận và các Đoàn thể - chính trị - xã hội cấp tỉnh quý III/2021,    

     II. Chương trình công tác trọng tâm tháng 10 năm 2021 

1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền,vận động cán bộ Hội và hội viên 

nông dân quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên 

tai bão lũ trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động kêu gọi, 

vận động ủng hộ khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra; 

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân 

Việt Nam 14/10 (1930- 2021). Các cấp Hội phát động những hoạt động thiết thực 

như: xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; ra quân tham gia xây dựng nông thôn 

mới; vệ sinh môi trường…giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động Hội và phong trào 

nông dân, những điển hình trên Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị và các phương tiện 

thông tin đại chúng; treo cờ và khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc của các 

cấp Hội; phát hành Bản tin Nông dân số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày 

thành lập Hội NDVN; 

3. Các cấp Hội  tổ chức kiểm tra, giám sát toàn diện công tác Hội và phong trào 

nông dân năm 2021: trong đó tập trung  đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua, 

ký cam kết năm 2021, việc thực hiện các Nghị quyết, đề án, kế hoạch…. của TW 

Hội, của Tỉnh đã ban hành; tiếp tục triển khai công tác giám sát năm 2021 theo 

Quyết định 217 của Bộ Chính trị theo những nội dung đã được cấp ủy các cấp phê 

duyệt (trường hợp không thực hiện được do  dịch bệnh Covid-19, BTV Hội Nông 

dân tỉnh sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy);  

4. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - 

Cùng nhau vượt qua đại dịch”tiêu thụ nông sản góp phần hỗ trợ cho người nông dân ổn 

định sản xuất và đời sống, giảm bớt khó khăn do dịch bệnh; 

5. Tiếp tục kiểm tra, thẩm định các mô hình, dự án cho vay vốn. Đôn đốc thu hồi nợ, 

lãi đến hạn và quá hạn qua các kênh do Hội quản lý; triển khai thực hiện các mô hình 

kinh tế phát triển, bảo vệ môi trường nông thôn đã được phê duyệt; 



3 

 

6. Chỉ đạo sơ, tổng kết (bằng văn bản) một số Nghị quyết, Đề án của Trung 

ương Hội, của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực nông dân, nông nghiệp, nông thôn. 

      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);                                       

- BTVTỉnh 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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