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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH  HND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số: 120 - TBKL/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 

                             Quảng Trị, ngày  31  tháng  8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  

 tại cuộc họp Ban Thường vu ̣ tháng 8/2021 

 

Ngày 26/8/2021 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, tham 

dự họp có 06/8 đồng chí, vắng Đ/c Phan Văn Pháp, Lê Văn Mẫn (có lý do). 

Sau khi nghe đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm 

vụ tháng 9/2021 và phát biểu của các UVTV dự họp, Đ/c Trần Văn Bến, TUV, 

UV BCH TW Hội NDVN - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  chủ trì cuộc họp kết luận:  

I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2021 

     Ban Thường vụ thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo 

cáo tháng 9 năm 2021. Một số hoạt động  cần được bổ sung và nhấn mạnh thêm 

như sau: 

1. Tập trung làm tốt công tác phối hợp, tham gia phòng, chống Covid- 19 và 

các hoạt động kêu giọ, vận động ủng hộ khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra, hỗ 

trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; tính đến nay các cấp Hội trong 

tỉnh phối hợp, vận động ủng hộ trên 260,4 triệu đồng và nhu yếu phẩm (gạo, rau củ 

quả các loại, cá, ruốt…) trị giá 1,2 tỷ đồng. 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; triển khai 

đăng ký tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 có 100% hội viên, nông dân đăng 

ký; BTV Hội ND tỉnh xét chọn và lập hồ sơ đề nghị Trung ương Hội, UBND tỉnh 

khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 năm 2021. 

2. Nhằm giúp cho hội viên, nông dân tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều 

kiện vừa phòng, chống dịch bệnh vừa nổ lực phục hồi, phát triển kinh tế; các cấp 

Hội đã đăng ký với Sở Thông tin và truyền thông hơn 70 sản phẩm tham gia các 

sàn thương mại điện tử Postmart.vn của Bưu điện Việt Nam, Voso.vn của Bưu 
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chính Viettel và 12 điểm bán hàng nông sản do Hội Nông dân các cấp phối hợp 

quản lý; 

      3. Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch quy hoạch Trưởng các Ban, Chánh 

Văn phòng, phó các Ban, phó chủ nhiệm UBKT, phó Văn phòng, phó Giám đốc 

Trung tâm HTND tỉnh thuộc tỉnh Hội, nhiệm kỳ 2023- 2028; Hội ND cấp huyện 

củng cố, kiện toàn bầu bổ sung 5 chức danh Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã; 

     4. Phối hợp với Sở KH- CN tổ chức hội thảo đánh giá kết quả bước đầu xây 

dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nuôi cá chình lồng tại xã 

Phong Bình, huyện Gio Linh;  

     5. BCĐ vận động Qũy HTND tỉnh ban hành Quyết định số: 2237/QĐ- BCĐ, 

ngày 24/8/2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo vận động Qũy 

HTND tỉnh Quảng Trị,  

 II/ Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 9/2021. 

Bên cạnh việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong 

tháng; chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của BTV tỉnh Hội; yêu cầu các 

Ban, Văn phòng, Trung tâm thuộc tỉnh Hội; Hội Nông dân cấp huyện thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục vận động bà con nông dân tập trung chăm sóc và thu hoạch  vụ hè 

thu tránh thiên tai, lụt bão. Tiếp tục trồng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày, 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp  phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm: dịch tả lợn châu phi; cúm gia cầm; lở mồm long móng gia súc viêm da nổi 

cục trên trâu bò và các bệnh trên vật nuôi thủy sản;  

(Các Đ/c Thường trực, UV BTV phụ trách địa bàn chỉ đạo các cấp Hội 

triển khai thực hiện; các Đ/c phó Ban, phó Văn phòng, chuyên viên theo dõi 

địa bàn nằm tình hình kịp thời báo cáo với BTV tỉnh Hội)  

2. Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 đạt hiệu quả cao hơn nữa 

trong tình hình cấp bách hiện nay; Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu 

các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các nội dung: 

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh 

hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc 

hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của Trung ương Hội, tỉnh Hội về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân tập 

trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, xác định đây là nhiệm vụ 
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cấp bách, trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay trên tinh thần bảo vệ sức 

khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; quyết tâm khống chế bằng 

được dịch bệnh Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng.  

- Ban Thường vụ Hội ND các cấp tập trung huy động cả hệ thống Hội, tạo 

sự đồng thuận trong cán bộ Hội và hội viên, nông dân triển khai đồng bộ các 

giải pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; 

phương châm “4 tại chỗ + 5K + vắc xin + công nghệ”, trên nguyên tắc “sớm 

hơn một bước, cao hơn một cấp”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác. Tiếp tục tham gia các hoạt động của Tổ giám sát phòng, chống Covid-19 

tại cộng đồng ở tất cả các khu dân cư nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi công dân 

ra, vào địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ 

Hội và hội viên, nông dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các khu vực tập trung đông người dễ nguy cơ lây nhiễm. Phát huy 

sức mạnh cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác phòng, chống dịch; xác 

định người dân là chủ thể, là trung tâm, sự tham gia của người dân có ý nghĩa 

quyết định trong công tác phòng, chống và đẩy lùi đại dịch;  

- Hạn chế tổ chức các cuộc họp, tập huấn, hội nghị chưa cần thiết; tạm dừng các 

hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; tăng cường họp và 

xử lý công việc theo hình thức trực tuyến, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao 

trong thời gian chống dịch; 

- Xây dựng Kế hoạch phương án ứng phó theo các cấp độ dịch Covid-19 

trong tình hình mới trên địa phương, đơn vị mình; 

- Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cấp Hội và cán bộ, hội 

viên, nông dân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong 

phòng, chống dịch, 

- Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan: Trong thời gian nghỉ Lễ Quốc 

khánh (02/9) không được tự tiện đi ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Trị, khi chưa có 

sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan; Chính quyền địa phương nơi cư trú và 

nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách có 

hiệu quả; 

(Các Ban,  VP, Trung tâm phối hợp với các cấp Hội thực hiện nội dung 2) 

3. Phối hợp với Hội Nông dân các huyện tổ chức bàn giao 04 nhà “Mái ấm 

nông dân ” cho hội viên, nông dân gặp khó khăn sau bão, lũ năm 2020; 

(Ban KT-XH,  VP phối hợp với huyện Hội thực hiện nội dung 3) 
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4. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội 

Nông dân Việt Nam 14/10 (1930- 2021). 

- Tổ chức gắn biển các công trình, mô hình hiệu quả, xây dựng Nhà mái ấm 

nông dân; đoạn đường, tuyến phố xanh sạch đẹp, xây dựng pano tuyên truyền, hỗ 

trợ nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm chủ lực của 

địa  phương... 

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền về hoạt động Hội và phong trào nông dân qua 

nữa nhiệm kỳ; tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.  

- Phát hành Bản tin Nông dân số đặc biệt chào mừng ngày thành lập kỷ niệm 

91 năm ngày thành lập Hội. 

 (Ban xây dựng Hội, VP phối hợp với các cấp Hội thực hiện nội dung 4) 

5. Tiếp tục triển khai trình tự các bước theo quy định xây dựng quy hoạch 

Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng, phó các Ban, phó chủ nhiệm UBKT, phó Văn 

phòng, phó Giám đốc Trung tâm HTND tỉnh thuộc Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 

2023- 2028, thời gian hoàn thành trước ngày 15/9;  

    (Ban xây dựng Hội  chuẩn bị  nội dung 5) 

6. Thực hiện Quyết định số: 2241/QĐ- UBND, ngày 25/8/2021 của UBND 

tỉnh; Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai 

dự án ”Xây dựng mô hình nuôi cá Chính hoa công nghệ cao theo chuỗi giá trị” tại 

Trung tâm HTND tỉnh, thời gian triển khai thực hiện tháng 9/2021;      

7. Tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân một số tỉnh tiêu thụ một số hàng nông 

sản góp phần hỗ trợ người nông dân ổn định sản xuất và đời sống, giảm bớt khó 

khăn do dịch bệnh; 

     8. Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống lao theo kế hoạch chỉ đạo của 

Trung ương Hội tại Hội ND các huyện và cơ sở Hội, 

   (Ban KT- XH, Trung tâm HTND tỉnh  chuẩn bị các nội dung 6 đến 8 ) 

     9. Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, chương 

trình giảm nghèo năm 2021 tại Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và các 

cơ sở Hội, tổ TK & VV ngân hàng CS- XH, thời gian thực hiện tháng 9/2021;  

   (Ban ĐH quỹ HTND tỉnh  chuẩn bị nội dung 9) 

     10. Tổ chức Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2021 

     (thời gian dự kiến trước ngày 15/9/2021);  
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     11. 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; rà soát, bổ sung quy hoạch UVBCH, PCT Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018- 

2023, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2023- 2028 (thời gian dự kiến trước ngày 

30/9/2021), 

 (Văn phòng phối hợp với các Ban chuẩn bị nội dung 10 và 11) 

  Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận cuộc họp Ban Thường vụ tháng 

08/2021 đến các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện ./. 

      Nơi nhận:                                   

- Các Ủy viên BCH  tỉnh Hội ; 

- Các Ban, VP, Tr.Tâm HTNDtỉnh ; 

- Hội ND các huyện, thị xã, thành phố ; 

- Lưu VP.                                               

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

             Trần Quang Chiến  
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